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SARI 
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Keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa SMP 4 Kudus 

masih rendah. Hal ini disebabkan minat siswa sangat rendah. Siswa menganggap 

bahwa menulis paragraf argumentasi membosankan dan sulit. Faktor lain yang 

mempengaruhi rendahnya keterampilan menulis paragraf argumentasi adalah guru 

masih menggunakan model pembelajaran tradisional. Pembelajaran yang 

digunakan oleh guru lebih menekankan pada guru sebagai subjek pembelajaran, 

sedangkan siswa sebagai objek pembelajaran. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh?, (2) bagaimana peningkatan keterampilan 

menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus setelah 

diberi pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think – talk - 

write melalui media teks wawancara tokoh?, dan (3) bagaimana perubahan 

perilaku siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus setelah dilaksanakan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh?  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap 

siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 

ini adalah keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh pada siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel keterampilan menulis 

paragraf argumentasi dan variable model pembelajaran think-talk-write melalui 

teks wawancara tokoh. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

nontes. Teknik tes berupa produk menulis paragraf argumentasi. Hasil nontes 

berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data yang 

digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. 

Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-

talk-write melalui media teks wawancara tokoh melalui beberapa tahapan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan 

apersepsi. Tahap inti yaitu proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model pembelajaran think-talk-write melalui media teks wawancara 

tokoh. Selanjutnya tahap penutup yaitu guru bersama siswa mengambil simpulan 

pembelajaran hari itu. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 
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melalui media teks wawancara tokoh. Nilai rata-rata keterampilan menulis 

paragraf argumentasi pada siklus I sebesar 70,30 dalam kategori kurang. Nilai 

rata-rata pada siklus I belum mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan siklus II. Pada siklus II, nilai rata-rata 

keterampilan menulis paragraf argumentasi meningkat sebesar 13,87 menjadi 

84,17 berada dalam kategori baik. Selain itu, berdasarkan hasil nontes 

menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. Perubahan 

perilaku yang terjadi adalah siswa terlihat lebih antusias dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran think-talk-write melalui media teks wawancara 

tokoh dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa 

kelas VII-A SMP 4 Kudus dan dapat mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih 

positif. Mengacu pada penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar guru bahasa 

Indonesia khususnya guru kelas VII-A SMP 4 Kudus menggunakan model 

pembelajaran think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Bagi peneliti, disarankan agar 

melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai keterampilan menulis paragraf 

argumentasi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh 

proses belajar yang dialami oleh seorang siswa selama menuntut ilmu pendidikan 

di sekolah. Menulis memerlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan kosakata 

dan tata bahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan, sehingga dapat 

menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. 

Keterampilan menulis tidak bisa diperoleh dengan cara mendadak dan tiba-tiba 

(Suroso 2007:76-77). Banyak orang yang menguasai bahasa Indonesia tetapi tidak 

dapat menghasilkan tulisan karena tidak tahu apa yang akan ditulis dan bagaimana 

cara menuliskannya. Banyak pula orang yang mengetahui banyak hal untuk ditulis 

dan tahu pula menggunakan bahasa tulis, tetapi tidak dapat menulis karena tidak 

tahu caranya. Itulah sebabnya untuk terampil menulis diperlukan latihan dan 

praktik yang terus menerus dan teratur.  

Pada dasarnya, kegiatan menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa pada setiap harinya, tetapi pada kenyataannya banyak siswa yang mengeluh 

jika kegiatan belajar sampai pada pokok pembelajaran menulis. Mereka masih 

menganggap bahwa menulis merupakan kegiatan yang sulit. Menulis 

membutuhkan keahlian, khususnya dalam menulis paragraf argumentasi. Keahlian 

dapat dicapai dengan latihan, kejelian, wawasan, dan kesabaran untuk terus 
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mencoba menulis paragraf argumentasi. Siswa harus berlatih dan membiasakan 

diri dalam menulis paragraf argumentasi supaya dapat menulis paragraf 

argumentasi dengan baik. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VII-A SMP N 4 Kudus menyatakan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia terutama menulis paragraf argumentasi yang dilaksanakan selama ini 

kurang efektif dan kurang dimengerti oleh siswa. Keseluruhan siswa kelas VII-A 

SMP N 4 Kudus Kabupaten Kudus yang berjumlah 23 hanya beberapa dari siswa 

yang sudah mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik, baik dari segi 

ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang sesuai dengan kaidah penulisan. 

Mayoritas siswa mendapatkan nilai rata-rata 70,30 atau belum dapat mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan, yaitu 75.  

Faktor yang mengakibatkan rendahnya keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus, yaitu (1) siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menentukam topik dan mengembangkannya ke dalam 

paragraf argumentasi, dan (2) siswa cenderung malas dan enggan untuk belajar 

menulis paragraf argumentasi 

Permasalahan pertama, kesulitan dalam menentukan topik dan 

mengembangkannya ke dalam paragraf argumentasi. Berdasarkan hasil tes 

menulis paragraf argumentasi, siswa masih kesulitan mengembangkan gagasan 

mereka ke dalam paragraf argumentasi yang baik. Menurut guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus, ketika siswa mendapat tugas 

menulis paragraf argumentasi siswa kesulitan dalam menentukan topik dan 
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mengembangkan topik ke dalam paragraf argumentasi.  Hasil tes menulis paragraf 

argumentasi menunjukkan bahwa hasil pekerjaan siswa masih belum runtut, 

bahkan tidak relevan dengan gagasan utama. Selain itu, mereka juga secara 

langsung menulis paragraf argumentasi tanpa membuat kerangka paragraf 

argumentasi terlebih dahulu. 

Permasalahan yang kedua adalah siswa cenderung malas dan enggan untuk 

belajar menulis paragraf argumentasi. Berdasarkan hasil tes menulis paragraf 

argumentasi sebagian siswa tidak dapat menulis paragraf argumentasi dengan 

baik, bahkan ada beberapa siswa yang justru menulis paragraf persuasi atau 

narasi. Hal tersebut disebabkan karena mereka kurang paham akan pengertian 

paragraf argumentasi dengan paragraf yang lain. 

Selain faktor dari siswa, rendahnya keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dipengaruhi karena faktor dari guru. Model pembelajaran yang 

selama ini digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

di kelas adalah menggunakan model yang kurang inovatif, yakni berkutat pada 

buku pendamping dan lembar kerja siswa. Artinya, saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi berlangsung, guru menjelaskan pengertian paragraf 

argumentasi, memberikan contoh kemudian langsung memberikan tugas kepada 

siswa untuk membuat atau menyunting paragraf argumentasi dari segi ejaan, 

singkatan, maupun tanda baca yang ada dalam buku paket belajar, buku tugas atau 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dimilikinya.  

Selain model yang kurang menarik, dalam pemilihan media guru juga masih 

banyak yang belum melakukan variasi dan inovasi. Guru hanya mengandalkan 
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buku teks pelajaran dan LKS yang biasa dipakai. Padahal jika melakukan variasi 

dan inovasi dalam pemilihan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa 

akan lebih senang, tertarik dan bersemangat serta tidak bosan dalam mengikuti 

pelajaran di kelas.  

Pihak sekolah, khususnya guru masih belum tanggap dan cakap terhadap 

pemahaman siswa tentang materi tersebut. Seperti yang kita ketahui selama ini 

proses pembelajaran masih mengutamakan cara mengajar secara lisan, yaitu guru 

sebagai pembicara dan para siswa sebagai pendengar setia. Hal ini justru membuat 

siswa menjadi pasif dan bosan dalam mengikuti pelajaran di kelas.  

 Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti bersama guru mengatasi masalah 

rendahnya kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi menggunakan 

model think-talk-write. Pembelajaran think-talk-write adalah proses pembelajaran 

yang menuntut siwa untuk berpikir secara sistematis melalui beberapa tahapan 

yang berupa berpikir, berbicara dan menulis. Model pembelajaran ini merupakan 

model pembelajaran yang membangun secara tepat untuk berpikir, dan 

mengorganisasikan ide-ide sebelum siswa diminta untuk menulis. Think-talk-write 

dipilih dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi karena model ini 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif berpikir, mendorong siswa menemukan 

ide-idenya secara lisan dan tertulis, dan mendorong siswa berpartisipasi secara 

aktif, sedangkan guru hanya sebagai motivator dalam pembelajaran. Proses 

pembelajaran dengan model think-talk-write adalah siswa diberi teks wawancara 

tokoh untuk dianalisis isinya, kemudian siswa berdiskusi dengan kelompoknya 
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untuk membahas informasi yang telah mereka temukan. Setelah itu siswa 

mengembangkan ke dalam paragraf argumentasi.  

Dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi, guru bisa menggunakan 

berbagai pilihan media yang ada sesuai dengan materi tersebut, bahkan guru perlu 

membuat inovasi media pembelajaran baru yang belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan media teks wawancara tokoh 

dalam pembelajaran paragraf argumentasi di kelas. Hal tersebut akan menarik dan 

menumbuhkan minat bagi siswa dan membuat mereka bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Indonesia.  

Media teks wawancara tokoh digunakan dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi karena media ini dapat meningkatkan daya tarik pelajaran 

dan perhatian peserta didik. Selama ini, masih terdapat siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menentukan topik dan mengembangkannya ke dalam paragraf 

argumentasi. Oleh karena itu, penggunaan media teks wawancara tokoh 

diharapkan bisa mengatasi kesulitan mereka dalam menentukan topik dan 

mengembangkannya ke dalam sebuah paragraf argumentasi yang baik dan benar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siswa kelas VII-A perlu ditingkatkan. Pembelajaran 

yang menggunakan model dan media yang tepat akan membantu siswa menjadi 

aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

berusaha menerapkan model pembelajaran think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus. 



 

 

6 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kriteria Ketuntasan Minimal untuk menulis paragraf argumentasi yang 

belum dicapai oleh siswa kelas VII-A dapat disebabkan adanya berbagai jenis 

permasalahan. Berbagai macam permasalahan yang menyebabkan belum 

maksimalnya keterampilan siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus sebenarnya tidak 

lepas dari beberapa faktor, antara lain, faktor siswa dan faktor guru. 

Faktor dari siswa antara lain (1) kurang maksimalnya kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf argumentasi disebabkan oleh kurangnya latihan dan 

motivasi siswa dalam menulis paragraf argumentasi. Siswa masih kesulitan untuk 

menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan syarat 

penulisan paragraf argumentasi, (2) siswa tidak antusias mengikuti pembelajaran 

disebabkan kurangnya variasi pembelajaran serta belum diterapkannya model dan 

media pembelajaran yang menarik saat pembelajaran, dan (3) siswa pasif dalam 

pembelajaran dan tidak ada kerja sama secara kooperatif antarsiswa. 

Faktor dari guru, yaitu (1) pembelajaran masih terfokus kepada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan bagi siswa. (2) guru banyak menerangkan tentang 

teori menulis paragraf argumentasi, tetapi tidak banyak memberikan latihan 

membuat paragraf argumentasi. (3) guru belum menyajikan model pembelajaran 

secara kooperatif dengan melibatkan langsung peran serta siswa secara aktif, dan 

(4) guru belum menyajikan media pembelajaran yang variatif dan menarik minat 

siswa sehingga pembelajaran cenderung monoton.  

Dengan demikian, perlu adanya inovasi sebuah media atau perangkat 

pengajaran menulis paragraf argumentasi yang terwujud dalam silabus, RPP, dan 
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sistem evaluasi, serta bahan ajar. Selain itu, juga dikembangkan sebuah model 

baru yang inovatif dalam pengajaran menulis paragraf argumentasi. Salah 

satunya, yaitu melalui teks wawancara tokoh. Melalui media ini, para siswa 

diharapkan akan lebih mudah memahami hakikat paragraf argumentasi dan 

mampu mempelajari dan menerapkannya dalam pengajaran menulis.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan utama yang 

dihadapi yaitu rendahnya keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Kudus. Siswa mengalami kesulitan dalam menulis 

paragraf argumentasi karena belum mampu dalam menentukan tema dan belum 

mengerti apa yang akan ditulis. Siswa kesulitan dalam menemukan ide atau 

gagasan yang harus dituangkan di dalam paragraf mereka. Siswa cenderung 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan merangkai kata menjadi sebuah 

paragraf dengan pilihan kata dan ejaan yang sesuai. Oleh karena itu, permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada upaya peningkatan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan ejaan, 

singkatan, maupun tanda baca yang digunakan pada siswa kelas VII-A SMP 

Negeri 4 Kudus melalui teks wawancara tokoh dengan model think – talk – write. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Bagaimana proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi pada 

siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus setelah diberi pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model think – talk - write melalui media teks 

wawancara tokoh? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis paragraf 

argumentasi pada siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus setelah 

dilaksanakannya pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII-A SMP N 4 

Kudus setelah dilaksanakannya pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori 

tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya tentang menulis 

paragraf argumentasi. Sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan untuk 

penelitian berikutnya. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru dan 

bagi peneliti.  

1. Bagi siswa, adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi. Selain itu, manfaat lainnya dapat  

mengembangkan siswa untuk aktif, berpikir kritis dan kreatif.  

2. Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dan informasi tambahan bagi guru pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

dalam memilih model dan media pembelajaran yang sesuai dan efektif 

serta efisien dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

memotivasi guru untuk berpikir kritis dan kreatif serta dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa mereka.  

3. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini memperkaya wawasan 

mengenai penggunaan media pembelajaran teks wawancara tokoh dan 

mengenalkan kepada pembaca mengenai model pembelajaran think – 

talk – write sebagai salah satu pilihan bagi para guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan. Penelitian tentang keterampilan menulis dipandang penting dan 

menarik untuk diteliti. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Bukti bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis itu penting dan menarik untuk diteliti adalah dengan 

banyaknya penelitian tentang keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

yaitu penelitian tentang keterampilan menulis antara lain Broskoske (2007), 

Cheng (2008),  Novita (2011), Purnomo (2012), dan Rahmawati (2012). 

Jurnal internasional dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Broskoske (2007) berjudul “Prove Your Case: a. New Approach to Taeching 

Reserch Papers”, menjelaskan bahwa penelitian ini menganalogikan siswa 

menulis makalah penelitian seperti pengacara membela suatu kasus di pengadilan. 

Peneliti menarik analogi dalam hal pengacara membuat kerangka kasus mereka 

(siswa sebagai penentu topik mereka), mencari bukti-bukti (siswa sebagai pencari 

sumber-sumber), menyajikan bukti (siswa sebagai penulis makalah), dan 

membuat dan menutup argumen (siswa sebagai penarik kesimpulan). Berdasarkan 

hasil survei tiga puluh tujuh siswa yang baru-baru ini memakai metode tersebut, 
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91% melaporkan bahwa mereka akan merekomendasikan metode penulisan 

makalah penelitian ke teman, dan 79% menunjukkan bahwa mereka berencana 

untuk menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan makalah penelitian untuk 

kelas lain di masa depan.  

 Persamaan penelitian Broskoske (2007) dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengenai aspek menulis. Perbedaan penelitian Broskoske (2007) dengan 

penelitian ini adalah pada desain penelitian, subjek penelitian, tindakan, dan 

media yang digunakan. Penelitian Broskoske (2007) menggunakan desain 

penelitian pengembangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang digunakan Broskoske (2007) adalah 

mahasiswa perguruan tinggi, sedangkan peneliti adalah siswa kelas VII-A SMP 

Negeri 4 Kudus. Peneliti Broskoske (2007) menerapkan pengembangan 

pendekatan, pengembangan pendekatan ini dimaksudkan bahwa siswa 

diumpamakan sebagai seorang pengacara ketika sedang membela suatu kasus di 

pengadilan. Seorang pengacara harus mencari bukti untuk menentukan kerangka 

kasus mereka. Ini dapat dianalogikan siswa dalam menulis makalah penelitian. 

Menentukan topik, siswa harus mencari sumber seperti halnya pengacara mencari 

bukti untuk menentukan kasus mereka. Ketika pengacara menunjukkan bukti di 

pengadilan diumpamakan siswa dalam menulis makalah penelitian. Dalam 

konteks ini peneliti menunjukkan siswa bagaimana caranya menuliskan bukti 

mereka di dalam makalah penelitian mereka. Seperti pengacara yang harus 

menunjukkan bukti dan menyelamatkan kasus mereka di dalam pengadilan. 

Ketika menarik simpulan suatu pengacara mengulang kembali kasus yang dilami 
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oleh klien dan menggarisbawahi poin kunci yang menguntungkan kliennya. 

Bagian analogi ini siswa diharapkan sadar akan pentingnya tahapan dalam 

menulis makalah mereka. Siswa juga diharapkan menerapkan prinsip seorang 

pengacara dalam menyelesaikan kasusnya dengan pengembangan pendekatan 

yang dilakukan dari awal sampai akhir kasus. Sedangkan peneliti menerapkan 

model pembelajaran think-talk-write. Pembelajaran think-talk-write adalah proses 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir secara sistematis melalui 

beberapa tahapan yang berupa berpikir, berbicara dan menulis. Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang membangun secara tepat 

untuk berpikir, dan mengorganisasikan ide-ide sebelum siswa diminta untuk 

menulis. Pada penelitian Broskoske (2007) tidak menggunakan media, sedangkan 

peneliti menggunakan media teks wawancara tokoh.  

Cheng (2008) dalam jurnal internasional yang berjudul “A Sosio-Cognitif 

Modelling Approach to Teaching English Argumentation” menjelaskan bahwa 

pendekatan sosio-kognitif dapat meningkatkan keterampilan menulis argumentasi 

bagi mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan. Pendekatan ini bertumpu pada dua 

teori pandangan menulis, yaitu pandangan sosial dan kognitif. Berdasarkan 

pandangan sosial-kognitif, menulis direpresentasikan sebagai proses pemecahan 

masalah, dibentuk oleh cara-cara penulis menafsirkan masalah retoris yang 

ditimbulkan oleh kebutuhan pembaca, situasi yang urgen, sasaran yang mereka 

tetapkan dan kemudian bagaimana peneliti memecahkan masalah yang telah 

teridentifikasi tersebut. Untuk memberikan model kognitif pada kegiatan menulis, 

pendekatan ini menunjukkan dan mempraktikkan jenis proses berpikir yang 
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menggunakan pengalaman penulis, sehingga penulis dapat praktik menulis 

argumentasi. 

Pendekatan ini melatih mahasiswa menyusun argumentasi melalui tiga 

tahap. Tahap pertama, yaitu memahami konteks tulisan. Pada tahap ini, 

mahasiswa diharapkan dapat membedakan jenis tes terkait dengan genre 

argumentatif dan untuk mengenali variabel kontekstual yang terlibat dalam 

menghasilkan teks argumentatif. Tahap kedua, yaitu membangun argumentasi. 

Tujuan utama dari tahap kedua adalah untuk memperkenalkan mahasiswa dengan 

strategi berpikir yang memungkinkan mahasiswa untuk menguraikan dan 

memperkuat argumen mereka. Tahap ketiga, yaitu merevisi. Pada tahap ini, 

mahasiswa merevisi hasil karangan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cheng (2008) menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari pre-test dan 

post-test, pendekatan sosio-kognitif dapat mempengaruhi sikap positif mahasiswa 

dan menunjukkan adanya kemajuan dalam merumuskan argumen yang efektif. 

Selain itu, tanggapan peserta mengenai manfaat dari pendekatan ini juga positif.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan Cheng (2008) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menulis argumentasi. Perbedaan penelitian Cheng (2008) 

dengan penulis yaitu tindakan, desain penelitian, jenis tes, dan subjek penelitian. 

Tindakan yang diberikan Cheng (2008) adalah pendekatan sosio kognitif, 

sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran think-talk-write. Desain 

penelitian yang digunakan Cheng (2008) adalah eksperimen kuasi, sedangkan 

peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Jenis tes yang digunakan 

adalah pre-test dan post test, sedangkan peneliti menggunakan tes dan nontes. 
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Subjek penelitian Cheng (2008) adalah mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan, 

sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 

Kudus. 

Penelitian Novita (2011) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi dengan Model Think Pair Share melalui Media Gambar 

Animasi pada Siswa Kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus tahun Ajaran 

2010/2011” dilakukan dalam dua tahap yaitu siklus I dan siklus II. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi . Pada tindakan siklus I nilai rata-rata klasikal yang diperoleh 69,03, 

selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata klasikal meningkat menjadi 73,12 dengan 

kata lain mengalami peningkatan sebesar 4,09% atau 5,92%  bila dibandingkan 

hasil sebelumnya. 

Desain penelitian Novita (2011) dengan penelitian yang dilakukan dengan 

peneliti sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), analisis data 

yang dihunakan juga sama-sama kualitatif dan kuantitatif. Masalah yang dikaji 

juga sama-sama menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Novita (2011) 

yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus, 

sedangkan subjek penelitian penulis adalah siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 

Kudus. Pada penelitian Novita (2011) menerapkan model Think Pair Share 

dengan media gambar animasi sedangkan penulis menerapkan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh. 

Penelitian Rahmawati (2012) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model Pembelajaran Kooperatif Terpadu 
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Membaca dan Menulis melalui Media Berita Foto pada Siswa Kelas X-4 SMA 

PGRI 01 Kendal” penelitian ini meliputi tes prasiklus, siklus I dan siklus II. Pada 

prasiklus diperoleh nilai rata-rata kelas 65,62. Pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata 70,14, selanjutnya pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 80,31. Jadi 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dari prasiklus ke siklus II 

adalah 14,69 atau 22,39% dan dari siklus I sampai siklus II adalah 10,17 atau 

14,49%.  Pembelajaran dengan media berita foto juga berdampak positif pada 

siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan aktif dalam pembelajaran 

menjadi siap dan lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Desain penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Rahmawati (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X-4 SMA PGRI 01 Kendal, sedangkan subjek 

penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus. 

Pada penelitian Rahmawati (2012) menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Terpadu Membaca dan Menulis, sedangkan peneliti menggunakan model 

pembelajaran think-talk-write. Pada penelitian Rahmawati (2012) menerapkan 

media berita foto, sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan media 

teks wawancara. 

Penelitian Purnomo (2012) berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi melalui Penerapan Teknik Tutorial dengan Media Film 

Pendek Pada Siswa Kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 
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Ajaran 2011/2012”. Dalam penelitian ini diketahui nilai rata-rata yang dicapai 

sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 56,97. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan sebesar 17,12 atau 30,05% menjadi 74,09. Pada siklus II 

nilai rata-rata menulis paragraf argumentasi meningkat sebesar 6,91 atau 9,22% 

menjadi sebesar 81. 

 Desain penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Purnomo (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap, 

sedangkan subjek penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas VII-A SMP 

Negeri 4 Kudus. Pada penelitian Purnomo (2012) menggunakan Teknik Tutorial, 

sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran think-talk-write. Pada 

penelitian Purnomo (2012) menerapkan media Film Pendek, sedangkan penulis 

dalam penelitiannya menggunakan media teks wawancara. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, penelitian tentang pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan penulis melalui media teks 

wawancara tokoh, menjadi lanjutan dan upaya memperkaya model pembelajaran 

menulis argumentasi di sekolah. Karena itu, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini 

memuat sejumlah persoalan mendasar tentang masih rendahnya kualitas menulis 

paragraf argumentasi siswa, baik dari faktor siswa, guru, dan masih minimnya 
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ketersediaan media pembelajaran. Maka memanfaatkan media teks wawancara 

tokoh diyakini mampu meningkatkan kualitas menulis paragraf argumentasi. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini akan membahas tentang 

keterampilan menulis paragraf argumentasi, model pembelajaran think-talk-write 

dan media teks wawancara tokoh. Ulasan mengenai teori-teori tersebut adalah 

sebagai berikut. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penyajiannya logis, 

sesuai dengan urutan peristiwa atau kejadian dan situasi keadaan yang diamati. 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keterampilan menulis, 

menulis paragraf argumentasi, model think-talk-write, media teks wawancara 

tokoh. Ulasan dari teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1983:21), menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, 

kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik tersebut. Dari pendapat 

tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk membuat tulisan, diperlukan suatu 

pemahaman tentang bahasa dan lambang grafik terlebih dahulu. Dalam 

memahami lambang grafik tersebut perlu adanya latihan dan praktik secara 

banyak dan teratur. 
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Suriamiharja, dkk. (1997: 2) menyatakan bahwa menulis adalah salah satu 

cara memangkas bagian permukaan segala sesuatu untuk menjelajahi atau 

memahami banyak hal, suatu cara memahami dan menemukan arti hidup serta 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Gambar atau lukisan mungkin dapat 

menyampaikan makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan 

bahasa. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan 

ekspresi bahasa. Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. 

 Wiyanto (2004:1-2) menyatakan bahwa menulis mempunyai dua arti. 

Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-

tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi bahasa, yaitu bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (mulut dan perangkat kelengkapannya: 

bibir, lidah, gigi, dan langit-langit). Bunyi bahasa itu sebenarnya menjadi lambang 

atau wakil sesuatu yang lain. Yang diwakili dapat berupa benda, perbuatan, sifat, 

dan lain-lain. Kedua, menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan 

secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil 

kegiatannya berupa tulisan. 

Arief (2005:15) menyatakan bahwa menulis pada hakikatnya adalah 

upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan 

kedalam bahasa tulisan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa 
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keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar.  

Doyin dan Wagiran (2009:2) berpendapat bahwa menulis merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapat secara alamiah, tetapi harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, 

penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Mengetahui pentingnya 

keterampilan menulis, maka hal ini perlu diajarkan kepada siswa dengan 

memberikan latihan. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah kegiatan mengungkapkan gagasan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang lain, tidak secara tatap muka, 

tetapi dalam bentuk bahasa tulis yang memerlukan banyak latihan dan praktik 

secara teratur agar tulisan yang dihasilkan baik dan benar. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Seorang penulis harus dapat mengungkapkan dengan jelas tujuan 

penulisan yang akan di kerjakannya. Rumusan tujuan penulisan adalah sebagai 

gambaran penulis dalam kegitan menulis selanjutnya. 

 Keraf (1995:34) menyatakan bahwa secara garis besar penulisan itu 

mempunyai tujuan antara lain untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, 

dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Secara hati-hati 
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penulis harus menghindarkan diri dari penulisan yang bersifat menilai dan 

memberi komentar-komentar yang bersifat pribadi. Mempersuasi adalah 

menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mendukungnya dalam bukti-bukti dan 

meyakinkan pembaca dengan penalaran-penalaran yang logis dan sistematis. 

Menjelaskan adalah menyampaikan uraian, kaidah-kaidah, contoh-contoh atau 

ilustrasi yang relevan dengan hal-hal yang dijelaskan. 

Gie (2002:10) menjelaskan mengenai tujuan seseorang mengarang 

bermacam-macam sejalan dengan aneka ragamnya keinginan orang, seperti ingin 

terkenal, mendapat honorarium, mempengaruhi orang lain, mencerdaskan 

masyarakat, menghibur kanak-kanak, menenangkan kalbu, menyampaikan 

pengetahuan, atau sekedar untuk menghabiskan waktu senggang. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Marhiyanto (2004:79) tujuan 

menulis adalah: 1) menyampaikan pokok pikiran atau gagasan kepada pembaca, 

2) memberi informasi tentang suatu masalah kepada pembaca, 3) memberi 

hiburan kepada pembaca, 4) mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau 

pendapat yang di ungkapkannya melalui tulisan. 

Tujuan menulis juga dapat memberi arahan, menjelaskan sesuatu yang 

berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu, meringkas atau membuat 

rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Sehubungan dengan 

tujuan penulisan, Hugo Hartig (dalam Tarigan 2008: 25) merangkumnya sebagai 

berikut. 

1) assignment purpose (tujuan penugasan). Tujuan penugasan ini sebenarnya 

tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena 
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ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi 

tugas merangkum buku) 

2) altruistic purpose (tujuan altruistik). Penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan, dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih hidup, mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya 

itu. 

3) persuasive purpose (tujuan persuasif). Bertujuan meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan.  

4) informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan). Tulisan 

ini bertujuan memberi informasi atau keterangan/penerangan kepada para 

pembaca. 

5) self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri). Bertujuan untuk 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada pembaca. 

6) creative purpose (tujuan kreatif). Tulisan ini bertujuan mencapai artistik, 

nilai-nilai kesenian. 

7) problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah). Penulis ingin 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari menulis adalah ingin menyampaikan maksud atau sesuatu kepada pembaca 

atau orang lain melalui pemberitahuan tertulis serta memberikan informasi dan  

mempersuasi atau mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau pendapat yang 

di ungkapkannya melalui tulisan. Penulis juga harus memperhatikan sasaran dari 
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tulisannya tersebut, jangan sampai hasil atau produk tulisannya tidak bermanfaat 

atau bahkan salah sasaran bagi pembaca. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menurut Sofyan (2006:35) manfaat menulis yaitu memperoleh keberanian 

dan rasa percaya diri, menyehatkan kulit wajah, mengatasi trauma atau frustasi, 

tangan ibarat jembatan yang mengalirkan kepribadian saat seseorang menulis, 

menulis sama dengan menata dan menjernihkan pikiran, menulis secara teratur 

dan terstruktur akan membuat seseorang dimudahkan untuk mengenali dirinya.  

Manfaat menulis oleh Didik Komaidi (2007: 12-13) adalah dapat melihat 

suatu realita lingkungan, dapat menambah wawasan dan pengatahuan, menjadi 

lebih cerdas, dapat membuat dunia tersendiri yang bebas dari interfensi orang lain, 

dan dapat bermanfaat bagi orang lain serta dapat memperoleh penghargaan dan 

penghasilan. 

Menulis adalah salah satu cara memangkas bagian permukaan segala 

sesuatu untuk menjelajahi atau memahami banyak hal. Dan suatu cara memahami 

dan menemukan arti hidup. Dengan menulis seseorang akan mampu menyelami 

sisi perasaannya yang paling tersembunyi, mulai dari perasaan terasing, terluka, 

sepi, senang, gembira ataupun sikap syukur, saat mendapat suatu kesenangan. 

Karenanya menulis kerap diungkap membantu seseorang di dalam menemukan 

siapa dirinya, di antara pribadi-pribadi yang lain (Irawan, 2008:14-15) 

Dari beberapa manfaat yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menulis bagi setiap individu atau personal dapat membantu dan melatih 

untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pikirannya secara runtut dan 
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sistematis, sehingga akan membiasakan diri dalam berfikir dan berbahasa tertib, 

serta penulisannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, dengan menulis 

kita akan menjadi semakin aktif, pikiran dan perasaan mudah bergerak, serta 

tanggap dan mampu memberikan reaksi positif terhadap pengembangan di 

lingkunggan sekitar yang selalu dinamis. 

2.2.2 Hakikat Paragraf Argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta (benar-benar 

terjadi) dengan tujuan mempengaruhi pembaca untuk meyakini atau menyetujui 

pendapat tersebut. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, 

atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. 

Menurut Nursisto (2000:43) argumentasi (bahasan) adalah paragraf yang 

berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, 

pendirian, atau gagasan. Jadi, argumentasi pasti memuat argumen, yaitu bukti dan 

alasan yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita memang benar. 

Keraf (2007:3) menjelaskan bahwa argumentasi adalah suatu bentuk 

retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar 

mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh penulis atau pembicara. Penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta 

sedemikian rupa dalam argumentasi, sehingga ia mampu menunjukkan apakah 

suatu pendapat ataukah suatu hal tertentu itu benar atau tidak.  

Menurut Alwasilah (2007:116) argumentasi adalah tulisan yang 

membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan (statement). 
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Penulis menggunakan berbagai strategi atau piranti retorika untuk meyakinkan 

pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran di dalam teks argumen.  

Disempurnakan lagi oleh Sudaryat (2009:172) paragraf argumentasi atau 

alasan adalah paragraf yang memberikan alasan terhadap kebenaran atau 

ketidakbenaran sesuatu hal dengan maksud agar pesapa dapat diyakinkan, 

sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. Dalam mempertahankan atau 

menyanggah sesuatu hal tadi dikemukakan alasan yang berdasarkan bukti, bukan 

berdasarkan perasaan atau hawa nafsu.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang suatu pendapat, 

konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca, sehingga pembaca percaya, 

menerima apa yang dipaparkan oleh penulis.  

2.2.2.1 Ciri-Ciri Argumentasi 

Menurut Nursisto (2000:43) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu 

mengandung bukti dan keberanian, alasan kuat, menggunakan bahasa denotatif, 

analisis rasional (berdasarkan fakta), unsur subjektif dan emosional sangat 

dibatasi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-

ciri argumentasi adalah menampilkan pendapat disertai alasan, fakta, sebagai 

bukti, serta mampu meyakinkan pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dipaparkan oleh penulis.    

Menurut Keraf (2007:103-104) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu tulisan 

argumentasi mengandung kebenaran untuk mengubah sikap dan keyakinan orang 

menurut topik yang diargumentasikan. Untuk menunjukkan kebenaran tersebut, 
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seorang penulis harus menyusun fakta yang benar. Dengan demikian, lawannya 

tidak bisa mengajukan fakta atau simpulan yang bertentangan dengan fakta dan 

simpulannya itu, pengarang berusaha menghindari sikap istilah yang dapat 

menimbulkan prasangka tertentu, secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap 

istilah harus mewakili satu makna secara jelas dan tegas, pengarang membatasi 

pengertian istilah yang akan dipergunakan, pengarang harus menetapkan secara 

tepat titik ketidaksepakatan yang akan diargumentasikan. Ciri ini merupakan ciri 

yang sangat penting, sebab setiap analisis yang cermat sejak awal harus 

mengungkapkan dengan jelas letak perbedaan-perbedaan yang akan 

diargumentasikan itu. Dengan demikian, arah dan sasaran tulisannya hanya 

dipusatkan kepada titik perbedaan itu.  

Menurut Sudaryat (2009:172) tulisan argumentasi memiliki beberapa cirri, 

antara lain berusaha meyakinkan atau membujuk pesapa untuk percaya dan 

menerima apa-apa yang dituliskan atau dipaparkan, selalu memberikan 

pembuktian yang objektif dan menggunakan metode deduktif dan induktif. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cirri-

ciri argumentasi adalah menampilkan pendapat disertai alasan, fakta sebagai 

bukti, serta mampu meyakinkan pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dipaparkan oleh penulis. 

2.2.2.2  Langkah-Langkah Paragraf Argumentasi 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis paragraf argumentasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Menentukan topik / tema 



 

 

26 

2. Menetapkan tujuan 

3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber 

4. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topic yang dipilih 

5. Mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf argumentasi 

2.2.3  Hakikat Model Pembelajaran Think-Talk-Write 

Pembelajaran TTW dapat mendorong siswa untuk selalu aktif berpartisipasi, 

komunikatif, siswa dilatih untuk berpikir kritis, siap mengemukakan pendapatnya 

sendiri secara objektif, menghargai pendapat orang lain, dan melatih siswa untuk 

menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis sehingga 

siswa lebih memahami materi pelajaran.  

Menurut Silver dan Smith (dalam Andriani 2008) peranan dan tugas guru 

dalam usaha mengefektifkan penggunaan model pembelajaran think-talk-write 

adalah mengajukan dan menyediakan tugas yang memungkinkan siswa terlibah 

secara aktif berpikir, mendorong dan menyimak dengan hati-hati ide-ide yang 

dikemukakan siswa secara lisan dan tertulis, mempertimbangkan dan memberi 

informasi terhadap apa yang digali siswa dalam diskusi, serta memonitori, 

menilai, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif.  

 Adapun Menurut Ansari (2009:84) TTW merupakan model pembelajaran 

yang dibangun dari think-talk-write. Alur kemajuan model pembelajaran think-

talk-write dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir dengan dirinya sendiri 

setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan 

temannya sebelum menulis. Suasana seperti ini lebih efektif dilakukan dalam 

kelompok heterogen dengan 3-5 siswa. 
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 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran think-talk-write adalah model pembelajaran yang membangun 

secara tepat untuk berpikir dan membantu siswa dalam mengumpulkan dan 

mengembangkan ide-ide melalui percakapan terstruktur. Ada tiga langkah model 

pembelajaran think-talk-write, yaitu think, dilihat dari proses membaca dan 

menemukan informasi yang ada di dalam bacaan; talk, siswa berinteraksidan 

berkolaborasi dengan teman; write, siswa mengkrontruksikan sendiri pengetahuan 

sebagai hasil kolaborasi.  

2.2.3.1 Tahapan Model Think-Talk-Write 

Menurut Andriani (2008), proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model pembelajaran think-talk-write berbantuan teks 

wawancara meliputi tiga tahap, yaitu. 

(1) Think 

dalam tahap ini, siswa secara individu memikirkan kemungkinan 

jawaban (strategi penyelesaian), membuat catatan kecil tentang hal-hal 

yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasanya sendiri. 

(2) Talk 

Dalam tahap ini, siswa guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membicarakan tentang penyelidikannya pada tahap pertama. 

Pada tahap ini, siswa merefleksikannya, menyusun, serta menguji ide-

ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemajuan komunikasi siswa 

akan terlihat pada dialognya dalam berdiskusi baik dalam bertukar ide 



 

 

28 

dengan teman ataupun refleksi mereka sendiri yang diungkapkannya 

dengan teman.  

(3) Write  

Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya pada 

kegiatan tahap pertama dan kedua. Setelah siswa menemukan ide-ide 

yang terdapat dalam bacaan, kemudian mendiskusikan penemuan 

mereka dalam teman satu kelompok, lalu mulai melakukan kegiatan 

menulis. 

Tabel 1 Tahapan Model Think-Talk-Write 

Kegiatan Guru 
Tahapan Model Think-

Talk-Write 

Kegiatan Siswa 

Mempersiapkan 

daftar 

pertanyaan 

yang akan 

diajukan 

kepada siswa 

Think 

1. Mengamati contoh 

paragraf argumentasi 

berdasarkan teks 

wawancara tokoh 

2. Menganalisis isi teks 

wawancara tokoh dan 

contoh paragraf 

argumentasi 

Memberikan 

arahan 

mengenai 

diskusi yang 

akan 

dilaksanakan 

oleh siswa 

Talk 

Berdiskusi dengan 

teman satu 

kelompoknya tentang 

isi teks wawancara 

tokoh  
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Memberikan 

arahan 

mengenai tugas 

menulis 

paragraf 

argumentasi 

Write 

Secara individu 

siswa diminta untuk 

menulis paragraf 

argumentasi 

berdasarkan teks 

wawancara yang 

dibagikan 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan 

model pembelajaran think-talk-write, yaitu (1) think, siswa secara individu 

memikirkan kemungkinan jawaban, membuat catatan kecil tentang hal-hal yang 

tidak dipahami sesuai dengan bahasanya sendiri, (2) talk, siswa menyusun dan 

menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok, (3) write, siswa menuliskan 

ide-ide yang diperolehnya pada kegiatan tahap pertama dan kedua.  

Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah interaksi 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Peran guru dalam pembelajaran ini sebagai 

fasilitator. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif mencari 

sumber belajar yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Masyarakat 

umum berperan sebagai objek pembelajaran yang membantu siswa dalam 

menggali informasi yang mereka butuhkan. Interaksi antara guru dan siswa  

terjadi ketika guru menunjukkan media teks wawancara. Pada saat siswa 

berdiskusi terjadi interaksi antara guru dengan siswa, yaitu guru berkeliling ke 

masing-masing kelompok untuk meninjau dan memberi masukan bagi siswa yang 

belum paham. Interaksi antarsiswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi yang 
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dilakukan masing-masing kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi mereka 

tentang isi teks wawancara tokoh. Setelah berdiskusi mereka melakukan tugas 

individu, yaitu menulis paragraf argumentasi berdasarkan data dari tahap think 

dan talk. 

Sistem Reaksi 

Sistem reaksi dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write dengan media teks wawancara, yaitu: (1) guru menjelaskan 

tujuan dan manfaat pembelajaran; (2) guru memberikan contoh paragraf 

argumentasi dan teks wawancara; (3) guru mengelompokkan siswa ke dalam 6 

kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa; (4) guru membagikan 

teks wawancara untuk dianalisis siswa; (5)  guru menjelaskan langkah-langkah 

dalam kerja kelompok; (6) guru meminta siswa mempresentasikan hasil karyanya 

dan teman lain menanggapinya; (7) guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Sistem Pendukung 

Sistem pendukung dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah media yang 

dapat mempermudah siswa memahami keterampilan menulis paragraf 

argumentasi, yaitu media teks wawancara. Model think-talk-write juga membantu 

siswa dalam menemukan isi dari teks wawancara tokoh. 

Dampak Instruksional dan Pengiring 

Dampak instruksional dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah pemahaman 

materi menulis paragraf argumentasi. Selain dampak instruksional, pembelajaran 
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menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara juga memberikan dampak pengiring, yaitu kemampuan bersikap jujur, 

kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan memandang masalah 

dari berbagai perspektif, kemampuan berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, 

memiliki motivasi belajar, memiliki keterampilan hidup bergotong royong, 

diskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. 

Desain Pembelajaran  

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk paragraf argumentasi dan 

pesan singkat 

B. Kompetensi Dasar  

Mengubah teks wawancara menjadi paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan cara kalimat langsung dan tak langsung 

C. Aspek kebahasaan menulis 

D. Indikator 

1. Siswa mampu mengubah teks wawancara menjadi paragraf argumentasi. 

2. Siswa mampu menulis paragraf argumentasi. 

3. Siswa mampu menyunting paragraf argumentasi. 

E. Materi Ajar     

1. Hakikat paragraf argumentasi 

2. Ciri-ciri paragraf argumentasi 

3. Langkah-langkah paragraf argumentasi 

4. Contoh teks wawancara dan paragraf argumentasi 

F. Model Pembelajaran 

Think-Talk-Write 

G. Bahan Pembelajaran 

Buku paket bahasa dan sastra Indonesia kelas VII penerbit Erlangga 

Paragraf Argumentasi 

H. Pengaturan Ruang Kelas 
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Ruang kelas diatur dengan model kabinet atau parlemen, kursi diatur 

melingkar, tiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa. 

I. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Tabel 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran Model/Metode  

A. Kegiatan awal ( 5 menit ) 

1. Guru dan siswa melakukan apersepsi dengan 

menanyakan apakah siswa mengetahui pengertian 

argumentasi, ciri-ciri argumentasi, langkah membuat 

paragraf argumentasi, membuat paragraf 

argumentasi, kalimat langsung dan tidak langsung. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara 

tokoh. 

3. Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan  

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaat 

penulisan paragraf argumentasi. 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

Tahapan model think-talk-write  sebagai berikut. 

1. Think (Proses berpikir)  

a. Siswa diberikan contoh teks wawancara tokoh.  

b. Siswa kemudian diminta untuk menggali 

    informasi dari teks wawancara tersebut.  

c. Siswa diminta untuk mengidentifikasi kalimat 

    langsung dan tidak langsung dari teks wawancara 

    tokoh yang telah diberikan. 

d. Siswa dibagikan contoh paragraf argumentasi. 

e. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian 

    bagian dari paragraf argumentasi. 

2. Talk (proses berbicara) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

prosedur diskusi. 

b. Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 

siswa 

 

Tanya Jawab 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

Inkuiri 

 

 

 

Diskusi 
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c. Secara berkelompok, siswa diminta 

mendiskusikan hasil temuan mereka tentang isi 

teks wawancara tokoh. 

3. Write (proses menulis) 

a. Siswa diminta membuat kerangka paragraf 

argumentasi 

b. Secara individu, siswa diminta menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan teks wawancara tokoh 

yang sudah diberikan. 

c. Perwakilan siswa membacakan hasil pekerjaan 

mereka. Siswa lain menanggapi.. 

C. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 

1. Siswa diberi tugas menulis paragraf argumentasi 

di rumah. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. 

3. Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

 

 

 

Penugasan 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Teori tentang media teks wawancara meliputi beberapa hal, yaitu (1) 

pengertian media; (2) wawancara (3) media teks wawancara tokoh dan (4) 

penggunaan media teks wawancara tokoh. Pembahasan mengenai teori-teori 

tersebut adalah sebagai berikut. 

2.2.4.1 Pengertian Media 

Soeparno (1988: 1) mengungkapkan bahwa media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau 

message atau informasi dari suatu sumber atau resource kepada penerimanya atau 

receiver. Media sebagai sarana atau alat yang berisi informasi untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Sehingga mempermudah memahami isi 

maksud yang ditujukan. 
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Dalam proses belajar-mengajar, media mempunyai fungsi yang sangat 

penting. Media pengajaran mempertinggi proses belajar mengajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapai (Wagiran, dkk. 2005:3).  

Arsyad (2009: 4) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

sebuah pesan dari pengirim ke penerima dan mempengaruhi daya nalar siswa, 

sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

2.2.4.2 Wawancara  

Menurut Kusumah (2003:6-18), pada umumnya, wawancara merupakan 

bentuk komunikasi yang erat sekali hubungannya dengan keterampilan berbicara. 

Bentuk komunikasi yang diperlukan dalam wawancara adalah bentuk komunikasi 

lisan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi memerlukan kepiawaian dua belah 

pihak; pewawancara dan terwawancara. Pewawancara dituntut piawai menyusun 

pertanyaan bahkan menangkis pertanyaan. 

Pengertian wawancara dalam kamus Umum Bahasa Indonesia menurut 

Badudu-Zain (dalam Kusumah 2003:118), adalah wawancara, tanya jawab yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi, data yang diperlukan, antara 

wartawan dengan pejabat, antara peneliti dengan narasumber, antara direksi 

perusahaan atau stafnya dengan pelamar pekerjaan, dan sebagainya. 
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 Pengertian wawancara menurut Kusumah adalah bentuk komunikasi 

memerlukan kepiawaian dua belah pihak. Sedangkan menurut Moss, wawancara 

adalah percakapan yang bertujuan. Beda lagi menurut Badudu-Zain, wawancara 

adalah Tanya jawab yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi lisan antara dua belah pihak (pewawancara dan 

terwawancara) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seorang 

narasumber mengenai suatu hal.  

2.2.4.3 Media Teks Wawancara Tokoh 

Media teks wawancara tokoh merupakan media yang berupa kertas berisi 

dialog-dialog antar tokoh. Setiap dialog diisi dengan tulisan  yang komunikatif 

dan jelas.  

Media ini bertujuan untuk melatih kemampuan menulis paragraf 

argumentasi siswa secara spontan berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

lingkungan sekolah. Siswa juga dituntut untuk berpikir kreatif dalam menyusun 

dan mengemas bahasa paragraf argumentasi yang baik dan benar dari teks 

wawancara. Selain itu, siswa juga harus lebih teliti dalam menuliskan bahasa baku 

dan sopan supaya tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. 

2.2.4.4 Penggunaan Teks Wawancara Tokoh 

Langkah-langkah penggunaan media teks wawancara dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara, yaitu: (1) siswa dibagikan teks wawancara; (2) secara individu siswa 

diminta untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dari 



 

 

36 

teks wawancara yang telah dibagikan; (3) siswa membentuk 4-5 siswa; (4)  secara 

berkelompok, siswa diminta berdiskusi tentang pengubahan kalimat langsung 

menjadi kalimat tidak langsung yang telah ditemukan; (5) secara berkelompok, 

siswa diminta mengembangkan pengubahan kalimat tidak langsung yang 

ditemukan menjadi beberapa kalimat;(6) secara individu, siswa diminta untuk 

menulis paragraf argumentasi dari teks wawancara yang telah dibagikan tersebut. 

2.2.5 Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model 

         Pembelajaran Think-Talk-Write Melalui Media Teks Wawancara 

Model think – talk - write digunakan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan membuat rencana 

pembelajaran yang baik sehingga siswa merasa tertarik dan termotivasi dalam 

memperhatikan dan mempelajari pokok bahasan tersebut. Rencana pembelajaran 

yang dimaksud adalah tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pertemuan pertama, pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru 

memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Guru bertanya jawab dengan siswa 

dan melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

yang akan dilakukan. 

Kegiatan inti, merupakan tahap melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

menulis paragraf argumentasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pembelajaran 

materi. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran ini ada tiga tahap, yaitu: (1) 
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think, siswa mengamati contoh paragraf argumentasi berdasarkan teks wawancara, 

siswa menganalisis isi teks wawancara tokoh dan contoh paragraf argumentasi 

kemudian guru dan siswa bertanya jawab mengenai hakikat paragraf argumentasi 

dan ciri paragraf argumentasi, kemudian setiap siswa menganalisis teks 

wawancara; (2) talk, pada tahap ini siswa diberi arahan oleh guru tentang 

pelaksanaan diskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 4-5 anak. Siswa 

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya tentang isi teks wawancara tokoh 

yang telah mereka temukan pada tahap berpikir; (3) write, pada tahap ini siswa 

menulis kerangka paragraf argumentasi, siswa menulis paragraf argumentasi 

secara individu berdasarkan tahap pertama dan kedua.   

Pada tahap penutup atau akhir pembelajaran ini yakni dengan melakukan 

refleksi antara guru dan siswa kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih dialami 

oleh siswa tentang materi menulis paragraf argumentasi. Di akhir pertemuan pada 

setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian 

(berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga 

guru. Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media teks 

wawancara tokoh dan model think – talk – write. 

Prinsip reaksi dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write dengan media teks wawancara, yaitu: (1) guru menjelaskan 

tujuan dan manfaat pembelajaran; (2) guru memberikan contoh paragraf 

argumentasi dan teks wawancara tokoh; (3) guru mengelompokkan siswa ke 
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dalam 6 kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa; (4) guru 

membagikan teks wawancara untuk dianalisis siswa; (5)  guru menjelaskan 

langkah-langkah dalam kerja kelompok; (6) guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil karyanya dan teman lain menanggapinya; (7) guru 

mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah interaksi 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Peran guru dalam pembelajaran ini sebagai 

fasilitator. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif mencari 

sumber belajar yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Masyarakat 

umum berperan sebagai objek pembelajaran yang membantu siswa dalam 

menggali informasi yang mereka butuhkan. Interaksi antara guru dan siswa  

terjadi ketika guru menunjukkan media teks wawancara tokoh. Pada saat siswa 

berdiskusi terjadi interaksi antara guru dengan siswa, yaitu guru berkeliling ke 

masing-masing kelompok untuk meninjau dan memberi masukan bagi siswa yang 

belum paham. Interaksi antarsiswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi yang 

dilakukan masing-masing kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi mereka 

tentang isi teks wawancara tokoh. Setelah berdiskusi mereka melakukan tugas 

individu, yaitu menulis paragraf argumentasi berdasarkan data dari tahap think 

dan talk. 

Sarana pendukung dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh adalah media 

yang dapat mempermudah siswa memahami keterampilan menulis paragraf 
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argumentasi, yaitu media teks wawancara. Model think-talk-write juga membantu 

siswa dalam menemukan isi dari teks wawancara. 

Dampak instruksional dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah pemahaman 

materi menulis paragraf argumentasi. Selain dampak instruksional, pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara juga memberikan dampak pengiring, yaitu kemampuan bersikap jujur, 

kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan memandang masalah 

dari berbagai perspektif, kemampuan berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, 

memiliki motivasi belajar, memiliki keterampilan hidup bergotong royong, 

diskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Pada 

kegiatan ini terjadi interaksi antarsiswa dalam satu kelompoknya untuk bertukar 

informasi yang telah mereka temukan, masing-masing siswa mengemukakan 

pendapat mereka, sehingga memperoleh suatu simpulan mengenai isi teks 

wawancara tokoh. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Menulis paragraf argumentasi merupakan salah satu keterampilan menulis 

yang harus dikuasai oleh siswa SMP kelas VII. Dalam kompetensi ini, siswa 

diharapkan menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 

paragraf argumentasi. Dalam penerapannya, siswa sering mengalami kesulitan. 

Dalam hal ini, peran guru sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan model think – talk – write melalui media 

teks wawancara tokoh. 
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Penggabungan antara model pembelajaran think – talk – write melalui media 

teks wawancara tokoh sangat cocok untuk menulis paragraf argumentasi. Dengan 

menerapkan model think – talk – write sebagai model  pembelajaran yang 

inovatif, dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Melalui penerapan 

model think – talk – write, siswa akan mengalami proses belajar mengajar yang 

bermakna, yaitu proses belajar secara aktif untuk menemukan masalah dalam 

pembelajaran dan pemecahan masalah dengan langkah-langkah ilmiah serta 

mampu menerapkan keterampilan memecahkan masalah tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Respon yang diharapkan muncul dari para siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran think – talk – write melalui media teks wawancara tokoh diharapkan 

agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mencapai target yang 

telah ditentukan. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoretis dan kerangka berpikir di atas, hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah terdapat peningkatan keterampilan menulis 

paragraf argumentasi dan perubahan perilaku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think – talk – write 

melalui media teks wawancara tokoh pada siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan. Penelitian tentang keterampilan menulis dipandang penting dan 

menarik untuk diteliti. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Bukti bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis itu penting dan menarik untuk diteliti adalah dengan 

banyaknya penelitian tentang keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

yaitu penelitian tentang keterampilan menulis antara lain Broskoske (2007), 

Cheng (2008),  Novita (2011), Purnomo (2012), dan Rahmawati (2012). 

Jurnal internasional dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Broskoske (2007) berjudul “Prove Your Case: a. New Approach to Taeching 

Reserch Papers”, menjelaskan bahwa penelitian ini menganalogikan siswa 

menulis makalah penelitian seperti pengacara membela suatu kasus di pengadilan. 

Peneliti menarik analogi dalam hal pengacara membuat kerangka kasus mereka 

(siswa sebagai penentu topik mereka), mencari bukti-bukti (siswa sebagai pencari 

sumber-sumber), menyajikan bukti (siswa sebagai penulis makalah), dan 

membuat dan menutup argumen (siswa sebagai penarik kesimpulan). Berdasarkan 

hasil survei tiga puluh tujuh siswa yang baru-baru ini memakai metode tersebut, 
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91% melaporkan bahwa mereka akan merekomendasikan metode penulisan 

makalah penelitian ke teman, dan 79% menunjukkan bahwa mereka berencana 

untuk menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan makalah penelitian untuk 

kelas lain di masa depan.  

Persamaan penelitian Broskoske (2007) dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengenai aspek menulis. Perbedaan penelitian Broskoske (2007) dengan 

penelitian ini adalah pada desain penelitian, subjek penelitian, tindakan, dan 

media yang digunakan. Penelitian Broskoske (2007) menggunakan desain 

penelitian pengembangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang digunakan Broskoske (2007) adalah 

mahasiswa perguruan tinggi, sedangkan peneliti adalah siswa kelas VII-A SMP 

Negeri 4 Kudus. Peneliti Broskoske (2007) menerapkan pengembangan 

pendekatan, pengembangan pendekatan ini dimaksudkan bahwa siswa 

diumpamakan sebagai seorang pengacara ketika sedang membela suatu kasus di 

pengadilan. Seorang pengacara harus mencari bukti untuk menentukan kerangka 

kasus mereka. Ini dapat dianalogikan siswa dalam menulis makalah penelitian. 

Menentukan topik, siswa harus mencari sumber seperti halnya pengacara mencari 

bukti untuk menentukan kasus mereka. Ketika pengacara menunjukkan bukti di 

pengadilan diumpamakan siswa dalam menulis makalah penelitian. Dalam 

konteks ini peneliti menunjukkan siswa bagaimana caranya menuliskan bukti 

mereka di dalam makalah penelitian mereka. Seperti pengacara yang harus 

menunjukkan bukti dan menyelamatkan kasus mereka di dalam pengadilan. 

Ketika menarik simpulan suatu pengacara mengulang kembali kasus yang dilami 
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oleh klien dan menggarisbawahi poin kunci yang menguntungkan kliennya. 

Bagian analogi ini siswa diharapkan sadar akan pentingnya tahapan dalam 

menulis makalah mereka. Siswa juga diharapkan menerapkan prinsip seorang 

pengacara dalam menyelesaikan kasusnya dengan pengembangan pendekatan 

yang dilakukan dari awal sampai akhir kasus. Sedangkan peneliti menerapkan 

model pembelajaran think-talk-write. Pembelajaran think-talk-write adalah proses 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir secara sistematis melalui 

beberapa tahapan yang berupa berpikir, berbicara dan menulis. Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang membangun secara tepat 

untuk berpikir, dan mengorganisasikan ide-ide sebelum siswa diminta untuk 

menulis. Pada penelitian Broskoske, Stepen L. (2007) tidak menggunakan media, 

sedangkan peneliti menggunakan media teks wawancara tokoh.  

Cheng (2008) dalam jurnal internasional yang berjudul “A Sosio-Cognitif 

Modelling Approach to Teaching English Argumentation” menjelaskan bahwa 

pendekatan sosio-kognitif dapat meningkatkan keterampilan menulis argumentasi 

bagi mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan. Pendekatan ini bertumpu pada dua 

teori pandangan menulis, yaitu pandangan sosial dan kognitif. Berdasarkan 

pandangan sosial-kognitif, menulis direpresentasikan sebagai proses pemecahan 

masalah, dibentuk oleh cara-cara penulis menafsirkan masalah retoris yang 

ditimbulkan oleh kebutuhan pembaca, situasi yang urgen, sasaran yang mereka 

tetapkan dan kemudian bagaimana peneliti memecahkan masalah yang telah 

teridentifikasi tersebut. Untuk memberikan model kognitif pada kegiatan menulis, 

pendekatan ini menunjukkan dan mempraktikkan jenis proses berpikir yang 
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menggunakan pengalaman penulis, sehingga penulis dapat praktik menulis 

argumentasi. 

Pendekatan ini melatih mahasiswa menyusun argumentasi melalui tiga 

tahap. Tahap pertama, yaitu memahami konteks tulisan. Pada tahap ini, 

mahasiswa diharapkan dapat membedakan jenis tes terkait dengan genre 

argumentatif dan untuk mengenali variabel kontekstual yang terlibat dalam 

menghasilkan teks argumentatif. Tahap kedua, yaitu membangun argumentasi. 

Tujuan utama dari tahap kedua adalah untuk memperkenalkan mahasiswa dengan 

strategi berpikir yang memungkinkan mahasiswa untuk menguraikan dan 

memperkuat argumen mereka. Tahap ketiga, yaitu merevisi. Pada tahap ini, 

mahasiswa merevisi hasil karangan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cheng (2008) menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari pre-test dan 

post-test, pendekatan sosio-kognitif dapat mempengaruhi sikap positif mahasiswa 

dan menunjukkan adanya kemajuan dalam merumuskan argumen yang efektif. 

Selain itu, tanggapan peserta mengenai manfaat dari pendekatan ini juga positif.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan Cheng (2008) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menulis argumentasi. Perbedaan penelitian Cheng (2008) 

dengan penulis yaitu tindakan, desain penelitian, jenis tes, dan subjek penelitian. 

Tindakan yang diberikan Cheng (2008) adalah pendekatan sosio kognitif, 

sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran think-talk-write. Desain 

penelitian yang digunakan Cheng (2008) adalah eksperimen kuasi, sedangkan 

peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Jenis tes yang digunakan 

adalah pre-test dan post test, sedangkan peneliti menggunakan tes dan nontes. 
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Subjek penelitian Cheng (2008) adalah mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan, 

sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 

Kudus. 

Penelitian Novita (2011) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi dengan Model Think Pair Share melalui Media Gambar 

Animasi pada Siswa Kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus tahun Ajaran 

2010/2011” dilakukan dalam dua tahap yaitu siklus I dan siklus II. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi . Pada tindakan siklus I nilai rata-rata klasikal yang diperoleh 69,03, 

selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata klasikal meningkat menjadi 73,12 dengan 

kata lain mengalami peningkatan sebesar 4,09% atau 5,92%  bila dibandingkan 

hasil sebelumnya. 

Desain penelitian Novita (2011) dengan penelitian yang dilakukan dengan 

peneliti sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), analisis data 

yang dihunakan juga sama-sama kualitatif dan kuantitatif. Masalah yang dikaji 

juga sama-sama menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Novita (2011) 

yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus, 

sedangkan subjek penelitian penulis adalah siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 

Kudus. Pada penelitian Novita (2011) menerapkan model Think Pair Share 

dengan media gambar animasi sedangkan penulis menerapkan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh. 

Penelitian Rahmawati (2012) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model Pembelajaran Kooperatif Terpadu 
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Membaca dan Menulis melalui Media Berita Foto pada Siswa Kelas X-4 SMA 

PGRI 01 Kendal” penelitian ini meliputi tes prasiklus, siklus I dan siklus II. Pada 

prasiklus diperoleh nilai rata-rata kelas 65,62. Pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata 70,14, selanjutnya pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 80,31. Jadi 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dari prasiklus ke siklus II 

adalah 14,69 atau 22,39% dan dari siklus I sampai siklus II adalah 10,17 atau 

14,49%.  Pembelajaran dengan media berita foto juga berdampak positif pada 

siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan aktif dalam pembelajaran 

menjadi siap dan lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Desain penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Rahmawati (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X-4 SMA PGRI 01 Kendal, sedangkan subjek 

penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus. 

Pada penelitian Rahmawati (2012) menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Terpadu Membaca dan Menulis, sedangkan peneliti menggunakan model 

pembelajaran think-talk-write. Pada penelitian Rahmawati (2012) menerapkan 

media berita foto, sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan media 

teks wawancara. 

Penelitian Purnomo (2012) berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi melalui Penerapan Teknik Tutorial dengan Media Film 

Pendek Pada Siswa Kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 
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Ajaran 2011/2012”. Dalam penelitian ini diketahui nilai rata-rata yang dicapai 

sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 56,97. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan sebesar 17,12 atau 30,05% menjadi 74,09. Pada siklus II 

nilai rata-rata menulis paragraf argumentasi meningkat sebesar 6,91 atau 9,22% 

menjadi sebesar 81. 

 Desain penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Purnomo (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap, 

sedangkan subjek penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas VII-A SMP 

Negeri 4 Kudus. Pada penelitian Purnomo (2012) menggunakan Teknik Tutorial, 

sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran think-talk-write. Pada 

penelitian Purnomo (2012) menerapkan media Film Pendek, sedangkan penulis 

dalam penelitiannya menggunakan media teks wawancara. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, penelitian tentang pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan penulis melalui media teks 

wawancara tokoh, menjadi lanjutan dan upaya memperkaya model pembelajaran 

menulis argumentasi di sekolah. Karena itu, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini 

memuat sejumlah persoalan mendasar tentang masih rendahnya kualitas menulis 

paragraf argumentasi siswa, baik dari faktor siswa, guru, dan masih minimnya 
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ketersediaan media pembelajaran. Maka memanfaatkan media teks wawancara 

tokoh diyakini mampu meningkatkan kualitas menulis paragraf argumentasi. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini akan membahas tentang 

keterampilan menulis paragraf argumentasi, model pembelajaran think-talk-write 

dan media teks wawancara tokoh. Ulasan mengenai teori-teori tersebut adalah 

sebagai berikut. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penyajiannya logis, 

sesuai dengan urutan peristiwa atau kejadian dan situasi keadaan yang diamati. 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keterampilan menulis, 

menulis paragraf argumentasi, model think-talk-write, media teks wawancara 

tokoh. Ulasan dari teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1983:21), menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, 

kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik tersebut. Dari pendapat 

tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk membuat tulisan, diperlukan suatu 

pemahaman tentang bahasa dan lambang grafik terlebih dahulu. Dalam 

memahami lambang grafik tersebut perlu adanya latihan dan praktik secara 

banyak dan teratur. 
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Suriamiharja, dkk. (1997: 2) menyatakan bahwa menulis adalah salah satu 

cara memangkas bagian permukaan segala sesuatu untuk menjelajahi atau 

memahami banyak hal, suatu cara memahami dan menemukan arti hidup serta 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Gambar atau lukisan mungkin dapat 

menyampaikan makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan 

bahasa. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan 

ekspresi bahasa. Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. 

 Wiyanto (2004:1-2) menyatakan bahwa menulis mempunyai dua arti. 

Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-

tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi bahasa, yaitu bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (mulut dan perangkat kelengkapannya: 

bibir, lidah, gigi, dan langit-langit). Bunyi bahasa itu sebenarnya menjadi lambang 

atau wakil sesuatu yang lain. Yang diwakili dapat berupa benda, perbuatan, sifat, 

dan lain-lain. Kedua, menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan 

secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil 

kegiatannya berupa tulisan. 

Arief (2005:15) menyatakan bahwa menulis pada hakikatnya adalah 

upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan 

kedalam bahasa tulisan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa 
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keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar.  

Doyin dan Wagiran (2009:2) berpendapat bahwa menulis merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapat secara alamiah, tetapi harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, 

penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Mengetahui pentingnya 

keterampilan menulis, maka hal ini perlu diajarkan kepada siswa dengan 

memberikan latihan. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah kegiatan mengungkapkan gagasan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang lain, tidak secara tatap muka, 

tetapi dalam bentuk bahasa tulis yang memerlukan banyak latihan dan praktik 

secara teratur agar tulisan yang dihasilkan baik dan benar. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Seorang penulis harus dapat mengungkapkan dengan jelas tujuan 

penulisan yang akan di kerjakannya. Rumusan tujuan penulisan adalah sebagai 

gambaran penulis dalam kegitan menulis selanjutnya. 

 Keraf (1995:34) menyatakan bahwa secara garis besar penulisan itu 

mempunyai tujuan antara lain untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, 

dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Secara hati-hati 
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penulis harus menghindarkan diri dari penulisan yang bersifat menilai dan 

memberi komentar-komentar yang bersifat pribadi. Mempersuasi adalah 

menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mendukungnya dalam bukti-bukti dan 

meyakinkan pembaca dengan penalaran-penalaran yang logis dan sistematis. 

Menjelaskan adalah menyampaikan uraian, kaidah-kaidah, contoh-contoh atau 

ilustrasi yang relevan dengan hal-hal yang dijelaskan. 

Gie (2002:10) menjelaskan mengenai tujuan seseorang mengarang 

bermacam-macam sejalan dengan aneka ragamnya keinginan orang, seperti ingin 

terkenal, mendapat honorarium, mempengaruhi orang lain, mencerdaskan 

masyarakat, menghibur kanak-kanak, menenangkan kalbu, menyampaikan 

pengetahuan, atau sekedar untuk menghabiskan waktu senggang. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Marhiyanto (2004:79) tujuan 

menulis adalah: 1) menyampaikan pokok pikiran atau gagasan kepada pembaca, 

2) memberi informasi tentang suatu masalah kepada pembaca, 3) memberi 

hiburan kepada pembaca, 4) mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau 

pendapat yang di ungkapkannya melalui tulisan. 

Tujuan menulis juga dapat memberi arahan, menjelaskan sesuatu yang 

berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu, meringkas atau membuat 

rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Sehubungan dengan 

tujuan penulisan, Hugo Hartig (dalam Tarigan 2008: 25) merangkumnya sebagai 

berikut. 

8) assignment purpose (tujuan penugasan). Tujuan penugasan ini sebenarnya 

tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena 
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ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi 

tugas merangkum buku) 

9) altruistic purpose (tujuan altruistik). Penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan, dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih hidup, mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya 

itu. 

10) persuasive purpose (tujuan persuasif). Bertujuan meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan.  

11) informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan). Tulisan 

ini bertujuan memberi informasi atau keterangan/penerangan kepada para 

pembaca. 

12) self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri). Bertujuan untuk 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada pembaca. 

13) creative purpose (tujuan kreatif). Tulisan ini bertujuan mencapai artistik, 

nilai-nilai kesenian. 

14) problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah). Penulis ingin 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari menulis adalah ingin menyampaikan maksud atau sesuatu kepada pembaca 

atau orang lain melalui pemberitahuan tertulis serta memberikan informasi dan  

mempersuasi atau mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau pendapat yang 

di ungkapkannya melalui tulisan. Penulis juga harus memperhatikan sasaran dari 
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tulisannya tersebut, jangan sampai hasil atau produk tulisannya tidak bermanfaat 

atau bahkan salah sasaran bagi pembaca. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menurut Sofyan (2006:35) manfaat menulis yaitu memperoleh keberanian 

dan rasa percaya diri, menyehatkan kulit wajah, mengatasi trauma atau frustasi, 

tangan ibarat jembatan yang mengalirkan kepribadian saat seseorang menulis, 

menulis sama dengan menata dan menjernihkan pikiran, menulis secara teratur 

dan terstruktur akan membuat seseorang dimudahkan untuk mengenali dirinya.  

Manfaat menulis oleh Didik Komaidi (2007: 12-13) adalah dapat melihat 

suatu realita lingkungan, dapat menambah wawasan dan pengatahuan, menjadi 

lebih cerdas, dapat membuat dunia tersendiri yang bebas dari interfensi orang lain, 

dan dapat bermanfaat bagi orang lain serta dapat memperoleh penghargaan dan 

penghasilan. 

Menulis adalah salah satu cara memangkas bagian permukaan segala 

sesuatu untuk menjelajahi atau memahami banyak hal. Dan suatu cara memahami 

dan menemukan arti hidup. Dengan menulis seseorang akan mampu menyelami 

sisi perasaannya yang paling tersembunyi, mulai dari perasaan terasing, terluka, 

sepi, senang, gembira ataupun sikap syukur, saat mendapat suatu kesenangan. 

Karenanya menulis kerap diungkap membantu seseorang di dalam menemukan 

siapa dirinya, di antara pribadi-pribadi yang lain (Irawan, 2008:14-15) 

Dari beberapa manfaat yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menulis bagi setiap individu atau personal dapat membantu dan melatih 

untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pikirannya secara runtut dan 
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sistematis, sehingga akan membiasakan diri dalam berfikir dan berbahasa tertib, 

serta penulisannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, dengan menulis 

kita akan menjadi semakin aktif, pikiran dan perasaan mudah bergerak, serta 

tanggap dan mampu memberikan reaksi positif terhadap pengembangan di 

lingkunggan sekitar yang selalu dinamis. 

2.2.2 Hakikat Paragraf Argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta (benar-benar 

terjadi) dengan tujuan mempengaruhi pembaca untuk meyakini atau menyetujui 

pendapat tersebut. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, 

atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. 

Menurut Nursisto (2000:43) argumentasi (bahasan) adalah paragraf yang 

berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, 

pendirian, atau gagasan. Jadi, argumentasi pasti memuat argumen, yaitu bukti dan 

alasan yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita memang benar. 

Keraf (2007:3) menjelaskan bahwa argumentasi adalah suatu bentuk 

retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar 

mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh penulis atau pembicara. Penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta 

sedemikian rupa dalam argumentasi, sehingga ia mampu menunjukkan apakah 

suatu pendapat ataukah suatu hal tertentu itu benar atau tidak.  

Menurut Alwasilah (2007:116) argumentasi adalah tulisan yang 

membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan (statement). 
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Penulis menggunakan berbagai strategi atau piranti retorika untuk meyakinkan 

pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran di dalam teks argumen.  

Disempurnakan lagi oleh Sudaryat (2009:172) paragraf argumentasi atau 

alasan adalah paragraf yang memberikan alasan terhadap kebenaran atau 

ketidakbenaran sesuatu hal dengan maksud agar pesapa dapat diyakinkan, 

sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. Dalam mempertahankan atau 

menyanggah sesuatu hal tadi dikemukakan alasan yang berdasarkan bukti, bukan 

berdasarkan perasaan atau hawa nafsu.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang suatu pendapat, 

konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca, sehingga pembaca percaya, 

menerima apa yang dipaparkan oleh penulis.  

2.2.2.1 Ciri-Ciri Argumentasi 

Menurut Nursisto (2000:43) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu 

mengandung bukti dan keberanian, alasan kuat, menggunakan bahasa denotatif, 

analisis rasional (berdasarkan fakta), unsur subjektif dan emosional sangat 

dibatasi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-

ciri argumentasi adalah menampilkan pendapat disertai alasan, fakta, sebagai 

bukti, serta mampu meyakinkan pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dipaparkan oleh penulis.    

Menurut Keraf (2007:103-104) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu tulisan 

argumentasi mengandung kebenaran untuk mengubah sikap dan keyakinan orang 

menurut topik yang diargumentasikan. Untuk menunjukkan kebenaran tersebut, 
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seorang penulis harus menyusun fakta yang benar. Dengan demikian, lawannya 

tidak bisa mengajukan fakta atau simpulan yang bertentangan dengan fakta dan 

simpulannya itu, pengarang berusaha menghindari sikap istilah yang dapat 

menimbulkan prasangka tertentu, secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap 

istilah harus mewakili satu makna secara jelas dan tegas, pengarang membatasi 

pengertian istilah yang akan dipergunakan, pengarang harus menetapkan secara 

tepat titik ketidaksepakatan yang akan diargumentasikan. Ciri ini merupakan ciri 

yang sangat penting, sebab setiap analisis yang cermat sejak awal harus 

mengungkapkan dengan jelas letak perbedaan-perbedaan yang akan 

diargumentasikan itu. Dengan demikian, arah dan sasaran tulisannya hanya 

dipusatkan kepada titik perbedaan itu.  

Menurut Sudaryat (2009:172) tulisan argumentasi memiliki beberapa cirri, 

antara lain berusaha meyakinkan atau membujuk pesapa untuk percaya dan 

menerima apa-apa yang dituliskan atau dipaparkan, selalu memberikan 

pembuktian yang objektif dan menggunakan metode deduktif dan induktif. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cirri-

ciri argumentasi adalah menampilkan pendapat disertai alasan, fakta sebagai 

bukti, serta mampu meyakinkan pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dipaparkan oleh penulis. 

2.2.2.2  Langkah-Langkah Paragraf Argumentasi 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis paragraf argumentasi adalah 

sebagai berikut. 

6. Menentukan topik / tema 
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7. Menetapkan tujuan 

8. Mengumpulkan data dari berbagai sumber 

9. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topic yang dipilih 

10. Mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf argumentasi 

2.2.3  Hakikat Model Pembelajaran Think-Talk-Write 

Pembelajaran TTW dapat mendorong siswa untuk selalu aktif berpartisipasi, 

komunikatif, siswa dilatih untuk berpikir kritis, siap mengemukakan pendapatnya 

sendiri secara objektif, menghargai pendapat orang lain, dan melatih siswa untuk 

menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis sehingga 

siswa lebih memahami materi pelajaran.  

Menurut Silver dan Smith (dalam Andriani 2008) peranan dan tugas guru 

dalam usaha mengefektifkan penggunaan model pembelajaran think-talk-write 

adalah mengajukan dan menyediakan tugas yang memungkinkan siswa terlibah 

secara aktif berpikir, mendorong dan menyimak dengan hati-hati ide-ide yang 

dikemukakan siswa secara lisan dan tertulis, mempertimbangkan dan memberi 

informasi terhadap apa yang digali siswa dalam diskusi, serta memonitori, 

menilai, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif.  

 Adapun Menurut Ansari (2009:84) TTW merupakan model pembelajaran 

yang dibangun dari think-talk-write. Alur kemajuan model pembelajaran think-

talk-write dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir dengan dirinya sendiri 

setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan 

temannya sebelum menulis. Suasana seperti ini lebih efektif dilakukan dalam 

kelompok heterogen dengan 3-5 siswa. 
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 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran think-talk-write adalah model pembelajaran yang membangun 

secara tepat untuk berpikir dan membantu siswa dalam mengumpulkan dan 

mengembangkan ide-ide melalui percakapan terstruktur. Ada tiga langkah model 

pembelajaran think-talk-write, yaitu think, dilihat dari proses membaca dan 

menemukan informasi yang ada di dalam bacaan; talk, siswa berinteraksidan 

berkolaborasi dengan teman; write, siswa mengkrontruksikan sendiri pengetahuan 

sebagai hasil kolaborasi.  

2.2.3.1 Tahapan Model Think-Talk-Write 

Menurut Andriani (2008), proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model pembelajaran think-talk-write berbantuan teks 

wawancara meliputi tiga tahap, yaitu. 

(4) Think 

dalam tahap ini, siswa secara individu memikirkan kemungkinan 

jawaban (strategi penyelesaian), membuat catatan kecil tentang hal-hal 

yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasanya sendiri. 

(5) Talk 

Dalam tahap ini, siswa guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membicarakan tentang penyelidikannya pada tahap pertama. 

Pada tahap ini, siswa merefleksikannya, menyusun, serta menguji ide-

ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemajuan komunikasi siswa 

akan terlihat pada dialognya dalam berdiskusi baik dalam bertukar ide 
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dengan teman ataupun refleksi mereka sendiri yang diungkapkannya 

dengan teman.  

(6) Write  

Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya pada 

kegiatan tahap pertama dan kedua. Setelah siswa menemukan ide-ide 

yang terdapat dalam bacaan, kemudian mendiskusikan penemuan 

mereka dalam teman satu kelompok, lalu mulai melakukan kegiatan 

menulis. 

Tabel 1 Tahapan Model Think-Talk-Write 

Kegiatan Guru 
Tahapan Model Think-

Talk-Write 

Kegiatan Siswa 

Mempersiapkan 

daftar 

pertanyaan 

yang akan 

diajukan 

kepada siswa 

Think 

3. Mengamati contoh 

paragraf argumentasi 

berdasarkan teks 

wawancara tokoh 

4. Menganalisis isi teks 

wawancara tokoh dan 

contoh paragraf 

argumentasi 

Memberikan 

arahan 

mengenai 

diskusi yang 

akan 

dilaksanakan 

oleh siswa 

Talk 

Berdiskusi dengan 

teman satu 

kelompoknya tentang 

isi teks wawancara 

tokoh  



 

 

61 

Memberikan 

arahan 

mengenai tugas 

menulis 

paragraf 

argumentasi 

Write 

Secara individu 

siswa diminta untuk 

menulis paragraf 

argumentasi 

berdasarkan teks 

wawancara yang 

dibagikan 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan 

model pembelajaran think-talk-write, yaitu (1) think, siswa secara individu 

memikirkan kemungkinan jawaban, membuat catatan kecil tentang hal-hal yang 

tidak dipahami sesuai dengan bahasanya sendiri, (2) talk, siswa menyusun dan 

menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok, (3) write, siswa menuliskan 

ide-ide yang diperolehnya pada kegiatan tahap pertama dan kedua.  

Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah interaksi 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Peran guru dalam pembelajaran ini sebagai 

fasilitator. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif mencari 

sumber belajar yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Masyarakat 

umum berperan sebagai objek pembelajaran yang membantu siswa dalam 

menggali informasi yang mereka butuhkan. Interaksi antara guru dan siswa  

terjadi ketika guru menunjukkan media teks wawancara. Pada saat siswa 

berdiskusi terjadi interaksi antara guru dengan siswa, yaitu guru berkeliling ke 

masing-masing kelompok untuk meninjau dan memberi masukan bagi siswa yang 

belum paham. Interaksi antarsiswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi yang 
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dilakukan masing-masing kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi mereka 

tentang isi teks wawancara tokoh. Setelah berdiskusi mereka melakukan tugas 

individu, yaitu menulis paragraf argumentasi berdasarkan data dari tahap think 

dan talk. 

Sistem Reaksi 

Sistem reaksi dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write dengan media teks wawancara, yaitu: (1) guru menjelaskan 

tujuan dan manfaat pembelajaran; (2) guru memberikan contoh paragraf 

argumentasi dan teks wawancara; (3) guru mengelompokkan siswa ke dalam 6 

kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa; (4) guru membagikan 

teks wawancara untuk dianalisis siswa; (5)  guru menjelaskan langkah-langkah 

dalam kerja kelompok; (6) guru meminta siswa mempresentasikan hasil karyanya 

dan teman lain menanggapinya; (7) guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Sistem Pendukung 

Sistem pendukung dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah media yang 

dapat mempermudah siswa memahami keterampilan menulis paragraf 

argumentasi, yaitu media teks wawancara. Model think-talk-write juga membantu 

siswa dalam menemukan isi dari teks wawancara tokoh. 

Dampak Instruksional dan Pengiring 

Dampak instruksional dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah pemahaman 

materi menulis paragraf argumentasi. Selain dampak instruksional, pembelajaran 
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menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara juga memberikan dampak pengiring, yaitu kemampuan bersikap jujur, 

kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan memandang masalah 

dari berbagai perspektif, kemampuan berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, 

memiliki motivasi belajar, memiliki keterampilan hidup bergotong royong, 

diskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. 

Desain Pembelajaran  

J. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk paragraf argumentasi dan 

pesan singkat 

K. Kompetensi Dasar  

Mengubah teks wawancara menjadi paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan cara kalimat langsung dan tak langsung 

L. Aspek kebahasaan menulis 

M. Indikator 

4. Siswa mampu mengubah teks wawancara menjadi paragraf argumentasi. 

5. Siswa mampu menulis paragraf argumentasi. 

6. Siswa mampu menyunting paragraf argumentasi. 

N. Materi Ajar     

5. Hakikat paragraf argumentasi 

6. Ciri-ciri paragraf argumentasi 

7. Langkah-langkah paragraf argumentasi 

8. Contoh teks wawancara dan paragraf argumentasi 

O. Model Pembelajaran 

Think-Talk-Write 

P. Bahan Pembelajaran 

Buku paket bahasa dan sastra Indonesia kelas VII penerbit Erlangga 

Paragraf Argumentasi 

Q. Pengaturan Ruang Kelas 
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Ruang kelas diatur dengan model kabinet atau parlemen, kursi diatur 

melingkar, tiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa. 

R. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Tabel 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran Model/Metode  

D. Kegiatan awal ( 5 menit ) 

4. Guru dan siswa melakukan apersepsi dengan 

menanyakan apakah siswa mengetahui pengertian 

argumentasi, ciri-ciri argumentasi, langkah membuat 

paragraf argumentasi, membuat paragraf 

argumentasi, kalimat langsung dan tidak langsung. 

5. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

yaitu menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara 

tokoh. 

6. Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan  

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaat 

penulisan paragraf argumentasi. 

E. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

Tahapan model think-talk-write  sebagai berikut. 

4. Think (Proses berpikir)  

a. Siswa diberikan contoh teks wawancara tokoh.  

b. Siswa kemudian diminta untuk menggali 

    informasi dari teks wawancara tersebut.  

c. Siswa diminta untuk mengidentifikasi kalimat 

    langsung dan tidak langsung dari teks wawancara 

    tokoh yang telah diberikan. 

d. Siswa dibagikan contoh paragraf argumentasi. 

e. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian 

    bagian dari paragraf argumentasi. 

5. Talk (proses berbicara) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

prosedur diskusi. 

b. Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 

siswa 

 

Tanya Jawab 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

Inkuiri 

 

 

 

Diskusi 
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c. Secara berkelompok, siswa diminta 

mendiskusikan hasil temuan mereka tentang isi 

teks wawancara tokoh. 

6. Write (proses menulis) 

a. Siswa diminta membuat kerangka paragraf 

argumentasi 

b. Secara individu, siswa diminta menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan teks wawancara tokoh 

yang sudah diberikan. 

c. Perwakilan siswa membacakan hasil pekerjaan 

mereka. Siswa lain menanggapi.. 

F. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 

4. Siswa diberi tugas menulis paragraf argumentasi 

di rumah. 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. 

6. Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

 

 

 

Penugasan 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Teori tentang media teks wawancara meliputi beberapa hal, yaitu (1) 

pengertian media; (2) wawancara (3) media teks wawancara tokoh dan (4) 

penggunaan media teks wawancara tokoh. Pembahasan mengenai teori-teori 

tersebut adalah sebagai berikut. 

2.2.4.1 Pengertian Media 

Soeparno (1988: 1) mengungkapkan bahwa media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau 

message atau informasi dari suatu sumber atau resource kepada penerimanya atau 

receiver. Media sebagai sarana atau alat yang berisi informasi untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Sehingga mempermudah memahami isi 

maksud yang ditujukan. 
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Dalam proses belajar-mengajar, media mempunyai fungsi yang sangat 

penting. Media pengajaran mempertinggi proses belajar mengajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapai (Wagiran, dkk. 2005:3).  

Arsyad (2009: 4) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

sebuah pesan dari pengirim ke penerima dan mempengaruhi daya nalar siswa, 

sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

2.2.4.3 Wawancara  

Menurut Kusumah (2003:6-18), pada umumnya, wawancara merupakan 

bentuk komunikasi yang erat sekali hubungannya dengan keterampilan berbicara. 

Bentuk komunikasi yang diperlukan dalam wawancara adalah bentuk komunikasi 

lisan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi memerlukan kepiawaian dua belah 

pihak; pewawancara dan terwawancara. Pewawancara dituntut piawai menyusun 

pertanyaan bahkan menangkis pertanyaan. 

Pengertian wawancara dalam kamus Umum Bahasa Indonesia menurut 

Badudu-Zain (dalam Kusumah 2003:118), adalah wawancara, tanya jawab yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi, data yang diperlukan, antara 

wartawan dengan pejabat, antara peneliti dengan narasumber, antara direksi 

perusahaan atau stafnya dengan pelamar pekerjaan, dan sebagainya. 
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 Pengertian wawancara menurut Kusumah adalah bentuk komunikasi 

memerlukan kepiawaian dua belah pihak. Sedangkan menurut Moss, wawancara 

adalah percakapan yang bertujuan. Beda lagi menurut Badudu-Zain, wawancara 

adalah Tanya jawab yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi lisan antara dua belah pihak (pewawancara dan 

terwawancara) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seorang 

narasumber mengenai suatu hal.  

2.2.4.3 Media Teks Wawancara Tokoh 

Media teks wawancara tokoh merupakan media yang berupa kertas berisi 

dialog-dialog antar tokoh. Setiap dialog diisi dengan tulisan  yang komunikatif 

dan jelas.  

Media ini bertujuan untuk melatih kemampuan menulis paragraf 

argumentasi siswa secara spontan berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

lingkungan sekolah. Siswa juga dituntut untuk berpikir kreatif dalam menyusun 

dan mengemas bahasa paragraf argumentasi yang baik dan benar dari teks 

wawancara. Selain itu, siswa juga harus lebih teliti dalam menuliskan bahasa baku 

dan sopan supaya tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. 

2.2.4.4 Penggunaan Teks Wawancara Tokoh 

Langkah-langkah penggunaan media teks wawancara dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara, yaitu: (1) siswa dibagikan teks wawancara; (2) secara individu siswa 

diminta untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dari 
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teks wawancara yang telah dibagikan; (3) siswa membentuk 4-5 siswa; (4)  secara 

berkelompok, siswa diminta berdiskusi tentang pengubahan kalimat langsung 

menjadi kalimat tidak langsung yang telah ditemukan; (5) secara berkelompok, 

siswa diminta mengembangkan pengubahan kalimat tidak langsung yang 

ditemukan menjadi beberapa kalimat;(6) secara individu, siswa diminta untuk 

menulis paragraf argumentasi dari teks wawancara yang telah dibagikan tersebut. 

2.2.5 Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model 

         Pembelajaran Think-Talk-Write Melalui Media Teks Wawancara 

Model think – talk - write digunakan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan membuat rencana 

pembelajaran yang baik sehingga siswa merasa tertarik dan termotivasi dalam 

memperhatikan dan mempelajari pokok bahasan tersebut. Rencana pembelajaran 

yang dimaksud adalah tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pertemuan pertama, pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru 

memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Guru bertanya jawab dengan siswa 

dan melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

yang akan dilakukan. 

Kegiatan inti, merupakan tahap melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

menulis paragraf argumentasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pembelajaran 

materi. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran ini ada tiga tahap, yaitu: (1) 
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think, siswa mengamati contoh paragraf argumentasi berdasarkan teks wawancara, 

siswa menganalisis isi teks wawancara tokoh dan contoh paragraf argumentasi 

kemudian guru dan siswa bertanya jawab mengenai hakikat paragraf argumentasi 

dan ciri paragraf argumentasi, kemudian setiap siswa menganalisis teks 

wawancara; (2) talk, pada tahap ini siswa diberi arahan oleh guru tentang 

pelaksanaan diskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 4-5 anak. Siswa 

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya tentang isi teks wawancara tokoh 

yang telah mereka temukan pada tahap berpikir; (3) write, pada tahap ini siswa 

menulis kerangka paragraf argumentasi, siswa menulis paragraf argumentasi 

secara individu berdasarkan tahap pertama dan kedua.   

Pada tahap penutup atau akhir pembelajaran ini yakni dengan melakukan 

refleksi antara guru dan siswa kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih dialami 

oleh siswa tentang materi menulis paragraf argumentasi. Di akhir pertemuan pada 

setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian 

(berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga 

guru. Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media teks 

wawancara tokoh dan model think – talk – write. 

Prinsip reaksi dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write dengan media teks wawancara, yaitu: (1) guru menjelaskan 

tujuan dan manfaat pembelajaran; (2) guru memberikan contoh paragraf 

argumentasi dan teks wawancara tokoh; (3) guru mengelompokkan siswa ke 
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dalam 6 kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa; (4) guru 

membagikan teks wawancara untuk dianalisis siswa; (5)  guru menjelaskan 

langkah-langkah dalam kerja kelompok; (6) guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil karyanya dan teman lain menanggapinya; (7) guru 

mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah interaksi 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Peran guru dalam pembelajaran ini sebagai 

fasilitator. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif mencari 

sumber belajar yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Masyarakat 

umum berperan sebagai objek pembelajaran yang membantu siswa dalam 

menggali informasi yang mereka butuhkan. Interaksi antara guru dan siswa  

terjadi ketika guru menunjukkan media teks wawancara tokoh. Pada saat siswa 

berdiskusi terjadi interaksi antara guru dengan siswa, yaitu guru berkeliling ke 

masing-masing kelompok untuk meninjau dan memberi masukan bagi siswa yang 

belum paham. Interaksi antarsiswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi yang 

dilakukan masing-masing kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi mereka 

tentang isi teks wawancara tokoh. Setelah berdiskusi mereka melakukan tugas 

individu, yaitu menulis paragraf argumentasi berdasarkan data dari tahap think 

dan talk. 

Sarana pendukung dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh adalah media 

yang dapat mempermudah siswa memahami keterampilan menulis paragraf 
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argumentasi, yaitu media teks wawancara. Model think-talk-write juga membantu 

siswa dalam menemukan isi dari teks wawancara. 

Dampak instruksional dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara adalah pemahaman 

materi menulis paragraf argumentasi. Selain dampak instruksional, pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara juga memberikan dampak pengiring, yaitu kemampuan bersikap jujur, 

kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan memandang masalah 

dari berbagai perspektif, kemampuan berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, 

memiliki motivasi belajar, memiliki keterampilan hidup bergotong royong, 

diskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Pada 

kegiatan ini terjadi interaksi antarsiswa dalam satu kelompoknya untuk bertukar 

informasi yang telah mereka temukan, masing-masing siswa mengemukakan 

pendapat mereka, sehingga memperoleh suatu simpulan mengenai isi teks 

wawancara tokoh. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis paragraf argumentasi merupakan salah satu keterampilan menulis 

yang harus dikuasai oleh siswa SMP kelas VII. Dalam kompetensi ini, siswa 

diharapkan menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 

paragraf argumentasi. Dalam penerapannya, siswa sering mengalami kesulitan. 

Dalam hal ini, peran guru sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan model think – talk – write melalui media 

teks wawancara tokoh. 
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Penggabungan antara model pembelajaran think – talk – write melalui media 

teks wawancara tokoh sangat cocok untuk menulis paragraf argumentasi. Dengan 

menerapkan model think – talk – write sebagai model  pembelajaran yang 

inovatif, dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Melalui penerapan 

model think – talk – write, siswa akan mengalami proses belajar mengajar yang 

bermakna, yaitu proses belajar secara aktif untuk menemukan masalah dalam 

pembelajaran dan pemecahan masalah dengan langkah-langkah ilmiah serta 

mampu menerapkan keterampilan memecahkan masalah tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Respon yang diharapkan muncul dari para siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran think – talk – write melalui media teks wawancara tokoh diharapkan 

agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mencapai target yang 

telah ditentukan. 

 

 



 

 

73 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoretis dan kerangka berpikir di atas, hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah terdapat peningkatan keterampilan menulis 

paragraf argumentasi dan perubahan perilaku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think – talk – write 

melalui media teks wawancara tokoh pada siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus, terdiri dari empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi (Arikunto 2008: 

117). Keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Penelitian tindakan 

kelas dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

seseorang dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas dan 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan pada kegiatan 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan tindakan kelas 

yang mencakup beberapa siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya 

belum mencapai target yang ditentukan, maka dilakukan siklus II, jika pada siklus 

II belum mencapai target yang ditentukan maka dilakukan siklus III dan 

seterusnya. 
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Berikut ini adalah bagan siklus yang ditempuh peneliti. 

           

     

                P               RP  

 

 

                R           T              R         T 

 

                                O                O             

Bagan 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P        : Perencanaan 

T        : Tindakan  

O         : Observasi 

R        : Refleksi 

  RP: Revisi Perencanaan 

  SI: Siklus I 

 SII: Siklus II 

 

Bagan tersebut dipaparkan dua siklus penelitian, yaitu siklus I dan siklus 

II. Kegiatan siklus I dan siklus II meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum tindakan siklus I dilaksanakan, peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas VII A SMP N 4 Kudus untuk mengetahui kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

Siklus I SiklusII 

 

SI 

 

 

SII 
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3.1.1 Prosedur Tindakan Siklus I 

Prosedur penelitian siklus I terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan bekerja sama dengan 

guru mata pelajaran yang bersangkutan kelas VII-A SMP N 4 Kudus khususnya 

dalam merancang rencana pembelajaran paragraf argumentasi. Selain itu, peneliti 

juga bekerja sama dalam menentukan dan memilih alokasi waktu yang akan 

digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan peneliti agar perencanaan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi berjalan dengan baik dan masalah 

yang dialami yakni pembelajaran menulis paragraf argumentasi dapat teratasi. 

Masalah yang dimaksud yakni masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi karena model pembelajaran dan media pembelajaran yang 

digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. 

Solusinya, penulis mencoba mengatasinya dengan menerapkan model think – talk 

– write dengan pemanfaatan media teks wawancara tokoh. Rencana yang 

dilakukan yakni dengan mempersiapkan rencana pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pada tahap ini selain 

menyusun rencana pembelajaran juga menyiapkan teks wawancara tokoh, 

membuat instrumen penelitian berupa pedoman observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto serta  menyiapkan perangkat tes menulis paragraf argumentasi 

berupa soal tes dan pedoman penilaian.  
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3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan, atau perubahan keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa 

kelas VII A SMP N 4 Kudus.  

Tahap ini dilakukan dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Materi pembelajaran adalah menulis paragraf argumentasi 

dengan menggunakan model think – talk – write. Langkah-langkah yang 

dilaksanakan pada tahap ini adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pertemuan pertama, pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru 

memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Guru bertanya jawab dengan siswa 

dan melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

yang akan dilakukan. 

Kegiatan inti, merupakan tahap melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

menulis paragraf argumentasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pembelajaran 

materi. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran ini ada tiga tahap, yaitu: (1) 

think, siswa mengamati contoh teks wawancara tokoh dan paragraf argumentasi , 

siswa menganalisis isi teks wawancara tokoh dan contoh paragraf argumentasi 

kemudian guru dan siswa bertanya jawab mengenai hakikat paragraf argumentasi 

ciri paragraf argumentasi, dan langkah-langkah menulis paragraf argumentasi 

kemudian setiap siswa menganalisis isi teks wawancara tokoh; (2) talk, pada tahap 
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ini siswa diberi arahan oleh guru tentang pelaksanaan diskusi, siswa membentuk 

kelompok terdiri atas 4-5 anak. Siswa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya 

tentang isi teks wawancara tokoh yang telah mereka temukan pada tahap berpikir; 

(3) write, pada tahap ini siswa menulis kerangka paragraf argumentasi, siswa 

menulis paragraf argumentasi secara individu berdasarkan tahap pertama dan 

kedua.   

Pada tahap penutup atau akhir pembelajaran ini yakni dengan melakukan 

refleksi bersama siswa dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih dialami oleh siswa 

tentang materi menulis paragraf argumentasi. Di akhir pertemuan pada setiap 

siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian (berupa 

kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga guru. 

Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data kualitatif 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media teks 

wawancara tokoh dan model think – talk – write. 

3.1.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengambil data 

dari mengamati dan mencatat kegiatan siswa selama penelitian berlangsung dan 

respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model 

think – talk – write. Agar hasil pengamatan bisa objektif dalam pelaksanaannya, 

peneliti meminta bantuan kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia untuk ikut mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai dalam pengamatan 
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adalah perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti keseriusan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, 

dan tanggapan siswa terhadap pendekatan dan model pembelajaran. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan lembar 

catatan harian kepada siswa untuk mengetahui pesan dan kesan, tanggapan, dan 

saran siswa mengenai materi yang diajarkan, model dan penggunaan media teks 

wawancara tokoh pada kegiatan pembelajaran. Hal ini digunakan untuk 

memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya.  

Peneliti juga membagikan catatan harian kepada guru yang berisi tentang 

ungkapan perasaan setelah melaksanakan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model think – talk - write dengan media teks wawancara 

tokoh. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui model think – talk – write dengan media teks 

wawancara tokoh, peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara 

dilakukan di luar jam pelajaran terutama pada siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi, nilai cukup, dan nilai terendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

sikap positif dan sikap negatif siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui model think – talk – write dengan media teks 

wawancara tokoh, kesulitan dan penyebab  kesulitan yang dihadapi siswa. Hal ini 

juga digunakan untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. 

3.1.1.4 Refleksi  

Setelah tahap tindakan dan penguatan selesai dilakukan, peneliti 

melakukan analisis terhadap hasil kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, mengacu 
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pada hasil analisis itu peneliti melakukan refleksi. Hasil refleksi yang didapat 

akan digunakan sebagai masukan dalam menetapkan langkah berikutnya pada 

siklus II.  

Adapun target nilai ketuntasan belajar pada siklus I yang diterapkan adalah 

mengacu pada KKM bahasa Indonesia SMP 4 Kudus yaitu 75. Apabila siswa 

belum mencapai nilai ketuntasan belajar secara klasikal  sebesar 75, peneliti 

melakukan perbaikan pada siklus II. 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

Pada siklus II, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti siklus 

I. Siklus II hanya menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui 

media teks wawancara tokoh dan model think – talk – write pada siklus I, peneliti 

menyusun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan pada siklus II. Siklus 

II ini terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Langkah-langkah siklus II sebagai berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang 

dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II meliputi: 1) membuat perbaikan 

rencana pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui model think – talk – 

write dengan media teks wawancara tokoh, 2) menyiapkan instrumen penelitian 

berupa lembar observasi, lembar catatan harian guru, lembar catatan harian siswa, 

dan pedoman wawancara yang lebih sistematis untuk memperoleh data kualitatif 
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pada siklus II, dan 3) menyusun rencana pembelajaran menulis menulis paragraf 

argumentasi melalui model think – talk- write  dengan media teks wawancara 

tokoh. 

3.1.2.2 Tindakan  

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat dengan perbaikan yang berpedoman pada refleksi siklus I. Materi 

pembelajaran masih sama dengan siklus I, yaitu menulis paragraf argumentasi 

dengan model pembelajaran think-talk-write berbantuan teks wawancara tokoh. 

Tindakan yang dilakukan juga melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

Pertemuan pertama, pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti pembelajaran. Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai 

kesulitan menulis paragraf argumentasi. Guru mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat pembelajaran pada hari itu. 

Kegiatan inti meliputi tiga tahap, yaitu: (1) think , siswa menganalisis 

contoh teks wawancara tokoh dan paragraf argumentasi yang diberikan oleh guru, 

kemudian guru dan siswa bertanya jawab tentang menulis dan menyunting 

paragraf argumentasi, siswa menukar pekerjaan mereka pada siklus I dengan satu 

kelompoknya, siswa menganalisis isi teks wawancara tokoh dan hasil pekerjaan 

teman ; (2) talk, pada tahap ini siswa diberi arahan oleh guru tentang pelaksanaan 

diskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 4-5 anak. Siswa berdiskusi 

dengan teman satu kelompoknya, siswa yang mengalami kesulitan dibimbing oleh 
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guru; (3) write, siswa menyunting hasil pekerjaan teman pada siklus I baik segi isi 

maupun bahasa, siswa mengembalikan hasil pekerjaan teman kepada pemiliknya, 

siswa memperbaiki hasil pekerjaan mereka berdasarkan suntingan teman.   

Pada tahap penutup atau akhir pembelajaran ini yakni dengan melakukan 

refleksi bersama siswa dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih dialami oleh siswa 

tentang materi menulis paragraf argumentasi.  

Pertemuan kedua, pada bagian pendahuluan guru mengkondisikan siswa 

untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

materi pertemuan pertama. Guru menyampaikan, yaitu tentang menukis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran hari itu. 

Pada kegiatan inti, langkah yang dilakukan yaitu, (1) think, siswa diberi 

teks wawancara tokoh yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya, siswa 

menganalisis isi teks wawancara tokoh tersebut, siswa mencatat informasi yang 

mereka temukan; (2) talk, siswa diberi arahan pelaksanaan diskusi, siswa 

membentuk kelompok yang terdiri 4-5 siswa, siswa berdiskusi mengenai isi teks 

wawancara tokoh yang telah mereka temukan; (3) write, siswa menuliskerangka 

paragraf atau pokok-pokok informasi secara runtut, siswa menulis paragraf 

argumentasi secara individu.  

Kegiatan penutup, pada tahapan ini guru dan siswa bersama-sama 

melakukan refleksi hasil pembelajaran hari itu. Guru memberikan simpulan secara 

singkat.  
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Di akhir pertemuan pada setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga 

diminta menulis catatan harian (berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran) begitupun juga guru. Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk 

memperoleh data nontes terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

melalui media teks wawancara tokoh dan model think – talk – write. 

3.1.2.3 Observasi  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

berisi catatan penting mengenai perilaku siswa saat proses pembelajaran. Agar 

hasil pengamatan bisa objektif, dalam pelaksanaannya peneliti meminta bantuan 

kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk ikut 

mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati pada siklus II ini adalah 1) perubahan 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model; think – talk – write  dengan media teks wawancara 

menjadi lebih baik atau justru berkurang, 2) kesungguhan siswa memperhatikan 

penjelasan guru, serta pada saat menulis paragraf argumentasi mengalami 

perubahan kearah lebih baik atau tidak, dan 3) Suasana kelas yang terjadi pada 

saat pembelajaran berlangsung. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti 

membagikan jurnal kepada siswa untuk memperoleh tanggapan, serta pesan dan 

kesan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Peneliti juga melakukan wawancara 

kepada siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran terutama pada siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, nilai cukup, dan nilai rendah. Hal ini dilakukan untuk 
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dapat mengetahui sikap positif maupun sikap negatif siswa dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui model think – talk – write dengan media 

teks wawancara tokoh. 

Pada pengamatan siklus II ini, peneliti lebih banyak memperhatikan 

perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik (negatif) saat pembelajaran 

siklus I, apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi baik atau 

tetap seperti pada siklus I. Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi motivasi 

dan penguatan untuk mempertahankan sikap baiknya tersebut, sedangkan siswa 

yang bersikap kurang baik diberi pengertian dan dorongan agar berperilaku baik 

dan mengikuti pelajaran dengan baik. 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan media teks wawancara tokoh dengan menerapkan model think – talk 

– write dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Peneliti melakukan 

analisis terhadap hasil observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, dan 

wawancara yang telah dilakukan. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui 

peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasi melalui 

media teks wawancara tokoh dengan model think – talk – write pada siswa kelas 

VII-A SMP N 4 Kudus yang mana peningkatan tersebut merupakan target utama  

pencapaian dalam siklus II ini. Pada siklus II ini juga diharapkan terjadi 

peningkatan dan perubahan perilaku siswa yang positif dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas VII-A SMP N 4 Kudus. Penentuan subjek penelitian 

tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa kelas VII-A hasilnya 

masih rendah dibandingkan kelas VII yang lainnya di SMP N 4 Kudus; 

2. Materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi tercantum dalam 

KTSP. Dengan demikian, materi paragraf argumentasi harus diberikan 

kepada siswa; 

3. Keadaan kelas VII-A sering pasif dalam proses pembelajaran, karena 

guru belum menggunakan model dan media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa untuk menulis. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel 

keterampilan menulis paragraf argumentasi, variabel media teks wawancara 

tokoh, dan variabel model think – talk – write. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

Keterampilan menulis paragraf argumentasi adalah keterampilan menulis 

pendapat disertai alasan dan menunjukkan fakta-fakta untuk membuktikan suatu 

kebenaran, sehingga pembaca yakin dan terpengaruh oleh penulis. Keterampilan 

menulis paragraf argumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

menulis paragraf argumentasi berdasarkan teks wawancara tokoh. 

Variabel keterampilan menulis paragraf argumentasi dalam penelitian ini 

adalah keterampilan menulis paragraf argumentasi yang akan dicapai siswa. 
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Peningkatan keterampilan yang diharapkan adalah siswa mampu menulis paragraf 

argumentasi sesuai dengan kriteria penilaian menulis paragraf argumentasi. 

Kriteria penilaian tersebut, yaitu: (1) kesesuaian judul mencerminkan  isi paragraf 

dan bertema lingkungan; (2) mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf 

argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh; (3) kelengkapan isi paragraf 

argumentasi; (4) pilihan kata (diksi); (5) Kalimat efektif; (6) ejaan dan tanda baca; 

dan (7) kerapian tulisan. Kondisi awal atau prasiklus menulis paragraf 

argumentasi siswa VII-A SMP 4 Kudus rata-rata mendapatkan nilai 53. Nilai 

tersebut masih jauh dari KKM. Dengan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model think-talk-write diharapkan keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus, dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi apabila telah mencapai nilai rata-rata 

klasikal lebih atau sama dengan 75 dari rentang nilai  0-100 dan terjadi perubahan 

tingkah laku yang positif. 

3.3.2 Variabel Model Think-Talk-Write melalui Media Teks Wawancara 

Tokoh 

Variabel model think-talk-write melalui teks wawancara tokoh merupakan 

strategi pembelajaran yang digunakan dalam menulis paragraf argumentasi yang 

diharapkan dapat mempermudah, mempertinggi serta memotivasi siswa dalam 

pembelajaran ini, sehingga kompetensi ini dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Penggunaan model think-talk-write diharapkan dapat menjadikan siswa aktif dan 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna, sedangkan media teks wawancara 

tokoh diharapkan dapat membantu siswa untuk merangsang daya pikir dan 
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kreativitas siswa untuk lebih mengekspresikan apa yang ada dipikirannya dan 

menuangkannya dalam paragraf argumentasi serta membantu siswa untuk 

meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam menulis paragraf 

argumentasi. Penilaian terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dilakukan dengan penilaian individu. Penilaian individu diperoleh melalui hasil 

tes menulis paragraf argumentasi.  Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini ada dua instrumen yang digunakan 

yaitu instrumen tes dan instrumen nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

menulis paragraf argumentasi. Hasil ini digunakan untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasi. Untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi, diperlukan adanya 

penilaian. Ada tujuh aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian, yaitu (1) 

kesesuaian judul mencerminkan isi paragraf dan bertema lingkungan; (2) 

mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf argumentasi sesuai dengan teks 

wawancara; (3) kelengkapan isi paragraf argumentasi; (4) pilihan kata (diksi); (5) 

kalimat efektif; (6) ejaan dan tanda baca; dan (7) kerapian tulisan. 
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Aspek-aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Aspek Penilaian 

No Aspek Penilaian 

Skala Skor 
Bobot 

 Skor 

maksimal 

5 4 3 2 

  

1. 

 

 

 

 2.  

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian judul 

mencerminkan  isi 

paragraf dan bertema 

lingkungan.  

Mengembangkan ide 

pokok ke dalam 

paragraf argumentasi 

sesuai dengan teks 

wawancara tokoh. 

Kelengkapan isi 

paragraf argumentasi 

Pilihan kata (diksi) 

Kalimat efektif 

Ejaan dan tanda baca 

Kerapian tulisan 

    2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

2 

2 

3 

1 

10 

 

 

 

20 

 

 

 

 

30 

 

10 

10 

15 

 5 

 Jumlah     20 100 

Keterangan:  

Skor  5 : Sangat Baik, Skor 4 : Baik, Skor 3 : Kurang, Skor 2 : Sangat Kurang 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa (1) Kesesuaian judul 

mencerminkan  isi paragraf dan bertema lingkungan yaitu isi paragraf argumentasi 

harus sesuai dengan tema pada judul. (2) Mengembangkan ide pokok ke dalam 
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paragraf argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh yaitu isi paragraf 

argumentasi harus mencerminkan ide pokok yang telah ditentukan sesuai dengan 

teks wawancara tokoh (3) Kelengkapan isi paragraf argumentasi yaitu isi paragraf 

argumentasi harus memuat alasan dari suatu masalah, fakta yang ada pada 

kenyataan (teks wawancara tokoh), dan kesimpulan dari penulis yang ditekankan 

dalam kalimat penjelas sehingga dapat meyakinkan pembaca. (4) pilihan kata 

(diksi) adalah pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. (5) 

kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan dengan baik apa yang 

penulis sampaikan sehingga membuat pembaca dapat menangkap tujuan 

penulisnya. (6) ejaan dan tanda baca adalah seperangkat aturan tentang cara 

menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai 

sarananya. (7) kerapian tulisan adalah sistematika penulisan meliputi tulisan 

tersebut rapi,bersih, dan tabulasi harus sesuai dengan aturan. 

Tabel 4  Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Skor Kriteria Penilaian 

Kategori  

1. Kesesuaian 

judul 

mencerminkan  

isi paragraf 

dan bertema 

lingkungan 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Jika judul yang digunakan 

sesuai dengan isi paragraf 

lingkungan sekolah dan 

mampu menarik pembaca 

Jika judul sesuai dengan isi 

paragraf saja 

Jika judul mampu menarik 

pembaca saja 

Jika judul tidak sesuai 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

Kurang  

 

Sangat 
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Jika kualitas pengembangan  Kurang  

2. Mengembang- 

kan ide pokok 

ke dalam 

paragraf 

argumentasi  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Jika ide logis, tuntas dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Jika ide logis tetapi tidak 

tuntas  

Jika ide tidak logis tetapi 

tuntas  

Jika pengembangan ide tidak 

logis dan tidak tuntas 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang   

3. Kelengkapan 

isi paragraf 

argumentasi 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

Terdapat alasan, fakta, 

kesimpulan yang tepat dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Salah satu karakteristik 

paragraf argumentasi tidak 

ada 

2 karakteristik paragraf 

argumentasi tidak ada 

Tidak memenuhi karakteristik 

paragraf argumentasi 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

4. Pilihan kata 

(diksi) 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, dan 

ekspresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, tetapi 

tidak ekpresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, tetapi tidak 

variatif dan tidak ekspresif 

Jika pilihan kata tidak sesuai 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 
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dengan situasi, tidak variatif, 

dan tidak ekspresif 

Kurang  

5. Kalimat efektif 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas dan santun 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas, santun namun tidak 

menarik 

Bahasa yang digunakan 

kurang tepat, santun , dan 

tidak menarik 

Bahasa yang digunakan tidak 

tepat, tidak santun, dan tidak 

menarik 

Sangat 

baik 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang  

6. a. Ejaan dan 

tanda baca 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan tidak terdapat 

kesalahan 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan kurang dari 5  

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan 5-10 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan lebih dari 10 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

7. b. Kerapian 

tulisan 

5 

 

4 

 

3 

Jika tulisan rapi, bersih, dan 

penggunaan tabulasi sesuai 

Salah satu komponen 

kerapian tidak ada 

2 komponen kerapian tulisan 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Kurang  
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2 

tidak ada 

Tidak memenuhi komponen 

kerapian tulisan. 

 

Sangat 

Kurang  

 

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa siswa akan mendapat skor maksimal apabila 

siswa mendapat skor tertinggi dari keempat aspek penilaian yang telah ditentukan. 

Tabel 5 Kategori Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 90-100 Sangat Baik 

2. 75-89 Baik  

3. 60-74 Kurang  

4. 0-59 Sangat Kurang  

 

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh hasil 

sangat baik adalah siswa yang mendapat skor 90-100, siswa yang memperoleh 

hasil yang baik adalah siswa yang memperoleh jumlah skor antara 75-89, siswa 

yang memperoleh hasil kurang adalah siswa yang mendapat skor antara 60-74, 

siswa yang memperoleh hasil sangat kurang adalah siswa yang mendapat skor 

antara 0-59. Nilai tersebut diperoleh dari tes yang dilakukan sekali dalam tiap 

siklus dan dilaksanakan di akhir siklus. Dari siklus I diperoleh nilai keterampilan 

menulis paragraf argumentasi, kemudian hasil tes pada siklus I tersebut 

ditindaklanjuti pada siklus II. Rincian perolehan nilai tiap siswa disajikan sesuai 

dengan tabel 6  berikut. 
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Tabel 6 Rincian Perolehan Nilai Tiap Siswa 

No 
Kode 

Responden 

Aspek Penilaian 
Nilai 

Akhir 
1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1        

 

2. ...        

 

 

Keterangan: 

(1) kesesuaian judul mencerminkan isi paragraf dan bertema lingkungan; (2) 

mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf argumentasi sesuai dengan teks 

wawancara; (3) kelengkapan isi paragraf argumentasi; (4) pilihan kata (diksi); (5) 

kalimat efektif; (6) ejaan dan tanda baca; dan (7) kerapian tulisan. 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen yang berupa nontes adalah lembar observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengambil data penelitian, mengamati 

sikap, perilaku, tanggapan, dan aktifitas siswa ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Hal-hal yang diamati, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif 

siswa dalam proses pembelajaran. Perilaku tersebut antara lain think (1) siswa 

merespons dan memperhatikan penjelasan dari guru, (2) siswa memperhatikan 

media teks wawancara tokoh yang telah tersedia, (3) siswa memperhatikan contoh 

paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru, talk (4) siswa aktif bertanya dan 



 

 

94 

menjawab saat kegiatan pembelajaran, (5) siswa aktif dalam diskusi kelompok, 

write (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf argumentasi, 

(7) siswa termotivasi dan antusias terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara 

tokoh, (8) siswa disiplin, dan (9) siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan guru. 

3.4.2.2  Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara berupa pertanyaan untuk siswa sebagai 

respondennya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Wawancara tidak 

dilakukan terhadap semua siswa, melainkan terhadap siswa yang mempunyai nilai 

baik, sedang, dan kurang 

Pedoman wawancara berisi enam pertanyaan yaitu (1) apakah kamu tertarik 

dan senang dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasi, (2) apa kesulitan-

kesulitan yang kamu alami dalam proses pembelajaran, (3) bagaimana 

kemampuan kamu menulis paragraf argumentasi setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi, (4) bagaimana perasaan kamu ketika melakukan 

proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan media teks wawancara 

tokoh, (5) apa kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan media teks wawancara tokoh, (6) apa saran kamu terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan media teks wawancara tokoh. 
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3.4.2.3  Pedoman Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua macam yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi 

ungkapan perasaan siswa dan guru selama proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi berlangsung. 

3.4.2.3.1 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diisi oleh siswa tanpa terkecuali. Pengisian jurnal tersebut 

dilakukan pada akhir pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Tujuan diadakan jurnal 

siswa ini untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran dan untuk mengungkap kesulitan-kesulitan siswa yang 

meliputi lima pertanyaan, yaitu (1) bagaimanakah kesanmu terhadap materi 

pembelajaran menuls paragraf argumentasi yang disampaikan guru pada 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh, (2) bagaimanakah pendapatmu tentang 

kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media teks 

wawancara tokoh dengan model think-talk-write, (3) kesulitan apa saja yang kamu 

alami selama proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan 

model think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh, (4) upaya apa yang 

kamu lakukan ketika mengalami kesulitan dalam menulis paragraf argumentasi, 

(5) apa saran dan tanggapanmu terhadap pembelajaran menulis paragraf 
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argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara 

tokoh. 

3.4.2.3.2 Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun hal-hal yang menjadi aspek jurnal guru adalah 

(1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh, (2) keaktifan 

siswa selama pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-

talk-write melalui media teks wawancara tokoh berlangsung, (3) tanggapan atau 

respon siswa pada saat proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh, (4) kelebihan dan 

kekurangan siswa dalam menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh. 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh yang telah dilakukan. Pada siklus I ini 

dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa ketika memperhatikan 

penjelasan guru, aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan diskusi kelompok, dan 

aktivitas siswa ketika menulis paragraf argumentasi.  

Aspek yang diambil pada dokumentasi foto meliputi (1) aktivitas guru 

memberikan apersepsi; (2) aktivitas siswa bersama guru melakukan tanya jawab 

tentang hakikat dan ciri-ciri paragraf argumentasi; (3) aktivitas guru menunjukkan 
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media teks wawancara; (4) aktivitas siswa melakukan diskusi, (5) aktivitas siswa 

melakukan proses think-talk-write; (6) aktivitas siswa membacakan hasil 

pekerjaannya; (7) aktivitas siswa menganalisis atau menyunting paragraf 

argumentasi teman 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan teknik nontes. 

3.5.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes tertulis. Tes dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Tes diberikan kepada siswa 

pada akhir pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menulis 

paragraf argumentasi secara individu. 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan menulis paragraf 

argumentasi adalah tes tertulis secara individu dan sesuai dengan kriteria penilaian 

menulis paragraf argumentasi, yaitu: (1) kesesuaian judul mencerminkan isi 

paragraf dan bertema lingkungan; (2) mengembangkan ide pokok ke dalam 

paragraf argumentasi sesuai dengan teks wawancara; (3) kelengkapan isi paragraf 

argumentasi; (4) pilihan kata (diksi); (5) kalimat efektif; (6) ejaan dan tanda baca; 

dan (7) kerapian tulisan. Tingkat keberhasilan pada pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dapat tercapai apabila siswa mencapai nilai minimal 75 

secara klasikal. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

proses pemelajaran. Dalam pengambilan data nontes, peneliti menggunakan 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap dan 

perilaku siswa terhadap kegiatan menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Hal yang harus diamati 

dalam observasi adalah respon atau perilaku siswa terhadap penggunaan model 

think-talk-write dan media teks wawancara tokoh. Perilaku ini sudah dituliskan 

pada lembar observasi siswa, peneliti tinggal memberi tanda ceklist saja.  

3.5.2.2 Wawancara  

 Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada beberapa orang siswa dengan 

nilai tertinggi, nilai sedang, dan nilai rendah secara terstruktur dan persiapan 

untuk dapat menyampaikan apa yang ingin diketahui secara detail sebagai data 

penelitian.  

 Hal-hal yang perlu dilakukan dalam wawancara antara lain (1) 

menyiapkan pedoman wawancara, (2) menentukan berapa siswa yang akan 

diwawancarai dari siswa dengan nilai tertinggi, sedang, dan rendah, (3) 

wawancara dilakukan pada setiap selesai pembelajaran keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siklus I dan siklus II, dan (4) data hasil wawancara 

digunakan untuk pelengkap data penelitian. 
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3.5.2.3 Jurnal  

Jurnal siswa dan guru dibuat setiap akhir pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Jurnal siswa dibuat pada selembar kertas yang berisi kesulitan siswa 

dalam menulis paragraf argumentasi, pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, 

hal-hal yang ingin dikemukakan siswa berkaitan dengan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh. Jurnal diisi oleh siswa setelah proses pembelajaran berakhir. 

Lembar jurnal berisi lima soal dan diisi oleh siswa secara tertulis. Jurnal guru 

dibuat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto ini merupakan teknik nontes yang penting dalam 

membantu penelitian tindakan kelas keterampilan menulis paragraf argumentasi. 

Dokumentasi foto digunakan untuk memperlihatkan gambar mengenai perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Adapun gambar 

yang diambil adalah peristiwa-peristiwa tertentu pada saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Dalam proses pengambilan gambar (foto) peneliti dibantu 

oleh seorang teman dengan kondisi siswa maupun peneliti dengan sewajarnya, 

apa adanya, dan tidak dibuat-buat sehingga proses pengambilan gambar berjalan 

dengan baik dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. 

3.6.1 Teknik Kualitatif 

 Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data 

kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari instrumen nontes yang berupa observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto selama proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa dalam menulis paragraf argumentasi pada siklus I dan 

siklus II. Data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dibandingkan dengan cara 

melihat hasil nontes, sehingga akan dapat mengetahui adanya peningkatan dalam 

pembelajaran dan perubahan perilaku menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh.  

3.6.2 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

diperoleh dari hasil tes menulis paragraf argumentasi. Analisis  kuantitatif 

dilakukan dengan cara menghitung data kuantitatif berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh dari hasil tes maupun nontes siswa sebanyak dua kali, yaitu pada 

siklus I dan siklus II. Langkah perhitungannya adalah sebagai berikut (1) 

menghitung skor awal setiap aspek yang diperoleh siswa, (2) menghitung skor 

kumulatif dari seluruh aspek, (3) menghitung skor rata-rata, dan (4) menghitung 

presentase nilai. Presentase nilai dilakukan untuk mengetahui jawaban dan 
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keperluan deskripsi analisis data secara kuantitatif. Presentase nilai dihitung 

dengan rumus. 

                  NK 

                  NP = --------- X 100% 

                                R 

Keterangan: 

NP = nilai presentase 

NK = nilai kumulatif 

R   = responden 

Hasil perhitungan tes keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh pada siklus I dan 

siklus II dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai presentase 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan media teks 

wawancara tokoh. Dengan adanya peningkatan ini berarti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 Kudus dapat berhasil 

optimal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini terdiri atas kondisi awal yang diperoleh dari tes 

prasiklus, hasil penelitian siklus I, dan hasil penelitian siklus II. Hasil tes prasiklus 

berupa keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa sebelum tindakan 

penelitian dilakukan. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto yang digunakan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa sedangkan hasil tes berasal dari keterampilan menulis paragraf 

argumentasi bertema lingkungan dengan model think-talk-write melalui media 

teks wawancara tokoh. 

Hasil penelitian peningkatan kemampuan menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum siswa diberi tindakan dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Rata-rata nilai siswa 

dalam menulis paragraf argumentasi dan perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung dapat diketahui kondisi awal. 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa sebelum diberi 

tindakan adalah 53. Hal itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas tersebut 
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termasuk dalam kategori sangat kurang dan belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan oleh guru, yaitu 75. Perilaku siswa pada saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi berlangsung masih belum kondusif. 

Mereka masih ramai dan menggoda teman yang lain pada saat menulis paragraf 

argumentasi. Selain itu, siswa juga masih bingung dengan materi menulis paragraf 

argumentasi, sehingga menyulitkan mereka dalam menulis paragraf argumentasi. 

Hasil keterampilan menulis paragraf argumentasi prasiklus dapat dilihat 

pada tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7 Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Prasiklus 

No Kategori  Rentang 

Skor 

F Jumlah 

skor 

% Rata-rata  

1  

2  

3 

4 

Sangat Baik  

Baik  

Kurang  

Sangat 

Kurang 

90-100 

75-89 

60-74 

    0- 59 

0  

0 

2  

21  

0 

0 

128 

   1091 

0 

0 

8,69 

91,31 

1219:23 

= 53 

(Sangat 

Kurang) 

Jumlah 23 1219 100 53 

 

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus sangat kurang. Hal ini terlihat dari 

rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes awal atau pratindakan sebesar 53. 

Rincian tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan siswa yakni 23 siswa. Dari 23 

siswa, tidak ada satu siswa pun yang memperoleh nilai sangat baik, yaitu antara 

90-100. Pada kategori baik dengan rentang nilai 75-89 tidak ada siswa yang 

mencapainya atau sebesar 0%. Kategori kurang dengan rentang nilai 60-74 
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dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 8,69%. Kategori sangat kurang dengan rentang 

nilai 0-59 dicapai oleh 21 siswa atau sebesar 91,31%.  

Nilai tes prasiklus ini merupakan penjumlahan nilai dari tujuh aspek 

penilaian keterampilan menulis paragraf argumentasi yaitu aspek kesesuaian judul 

,aspek pengembangan ide pokok ke dalam paragraf argumentasisesuai teks 

wawancara, aspek kelengkapan isi, aspek pilihan kata (diksi), aspek keefektifan 

kalimat, aspek ejaan dan tanda baca, dan aspek kerapian tulisan. 

Adapun hasil keterampilan menulis paragraf argumentasi tiap aspek dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8 Penilaian Tiap Aspek Menulis Paragraf Argumentasi 

Prasiklus 

 

No. Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori 

1. 

Kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema 

lingkungan 

55.65 Sangat Kurang 

2. 

Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentai sesuai 

dengan teks wawancara 

54.78 Sangat Kurang 

3. 
Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 
          46.08 Sangat Kurang  

4. Pilihan kata (diksi) 56,52 Sangat Kurang 

5. Ejaan dan tanda baca 57,39 Sangat Kurang 

6. Bahasa yang digunakan 51,3        Kurang 

7. Kerapian tulisan 71,3 Sangat Kurang 
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Data tabel 8 dapat diketahui hasil keterampilan menulis paragraf 

argumentasi prasiklus yang diperoleh dari 7 aspek penilaian. Aspek pertama 

adalah aspek kesesuaian judul, nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini 

sebesar 55,65 yang berkategori sangat kurang. Aspek kedua adalah aspek 

pengembangan ide pokok ke dalam paragraf argumentasi, nilai rata-rata yang 

diperoleh dalam aspek ini sebesar 54,78 yang berkategori sangat kurang. Aspek 

ketiga kelengkapan isi paragraf argumentasi, nilai rata-rata yang diperoleh dalam 

aspek ini sebesar 46,08 yang berkategori sangat kurang.  Aspek keempat  pilihan 

kata (diksi), nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 56,52 dengan 

kategori sangat kurang. Aspek kelima keefektifan kalimat, nilai rata-rata yang 

diperoleh dalam aspek ini sebesar 57,39 dengan kategori sangat kurang. Aspek 

keenam ejaan dan tanda baca nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini 

sebesar 51,30 dengan kategori sangat kurang. Aspek ketujuh kerapian tulisan, 

nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini adalah 71,30 dengan kategori 

kurang. 

Berdasarkan hasil tes prasiklus menulis paragraf argumentasi  dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII-A sebesar 53 atau 

kategori sangat kurang. Secara keseluruhan, keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebesar 75 dalam 

rata-rata kelas. Dengan demikian keterampilan menulis paragraf argumentasi 

siswa perlu ditingkatkan mencapai target rata-rata yaitu 75. Peningkatan tersebut 

dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan siklus I dengan pembelajaran 

menggunakan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh.  
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I merupakan tindakan awal penelitian menulis paragraf 

argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara 

tokoh setelah sebelumnya dilakukan observasi. Tindakan pada siklus I bertujuan 

untuk memperbaiki dan memecahkan masalah yang muncul ketika peneliti 

melakukan observasi. Pembelajaran menulis paragraf argumentasi dilakukan 

sebanyak satu kali pertemuan pdada siklus I, dua kali pertemuan pada siklus II. 

Model think-talk-write dan media teks wawancara tokoh diterapkan pada tiap inti 

pembelajaran. Memasuki tahap inti pembelajaran, tahap think, guru memberikan 

contoh teks wawancara tokoh yang disediakan oleh guru. Berdasarkan contoh teks 

wawancara tokoh tersebut, siswa disuruh menganalisis, kemudian tahap talk, 

siswa dikelompokkan masing-masing 4-5 anak. Siswa berdiskusi tentang isi teks 

wawancara tokoh yang telah mereka temukan pada tahap berpikir; tahap write 

siswa menulis kerangka paragraf argumentasi, siswa menulis paragraf 

argumentasi secara individu berdasarkan tahap pertama dan kedua.   

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

 Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-

talk-write melalui media teks wawancara tokoh melalui beberapa tahapan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan 

apersepsi, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, 

peneliti memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai pengalaman 

menulis paragraf argumentasi. Akan tetapi, hanya ada sebagian siswa yang 
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menjawab pertanyaan dari guru. Siswa masih belum siap mengikuti pembelajaran 

karena siswa masih kaget dan asing dengan guru yang ada di depan. 

 Tahap selanjutnya adalah inti, yaitu proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model pembelajaran think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh. Kegiatan yang dilakukan, yaitu siswa mengamati teks 

wawancara tokoh dan contoh paragraf argumentasi, kemudian siswa menganalisis 

pengertian dan ciri-ciri paragraf argumentasi tersebut. Setelah siswa paham 

dengan pengertian dan ciri-ciri paragraf argumentasi, siswa disuruh mengamati 

teks wawancara tokoh, kemudian mereka berkelompok untuk membahas 

informasi yang telah mereka temukan, menulis paragraf argumentasi berdasarkan 

teks wawancara tokoh secara individu, dan membacakan hasil pekerjaan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Proses pembelajaran siklus I 
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Pada saat kegiatan inti, siswa sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan 

baik, siswa jugaantusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini ditunjukkan 

dengan siswa memperhatikan penjelasan guru dan bertanya apabila mengalami 

kesulitan. Akan tetapi, saat kegiatan menulis paragraf argumentasi, masih ada 

beberapa siswa yang mengajak bicara teman sebangkunya. 

Tahap terakhir, yaitu penutup. Guru bersama siswa mengambil simpulan 

pembelajaran hari itu. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan.  

4.1.2.2 Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model Think-

Talk-Write dan Media Teks Wawancara Tokoh Bertema Lingkungan. 

Pemerolehan hasil tes siklus I ini adalah kegiatan setelah melakukan 

proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan menerapkan model 

think-talk-write dan media teks wawancara tokoh. Kriteria penilaian tes  menulis 

paragraf argumentasi meliputi tujuh aspek, yaitu: (1) Kesesuaian judul 

mencerminkan  isi paragraf dan bertema lingkungan, (2) Mengembangkan ide 

pokok ke dalam paragraf argumentai sesuai dengan teks wawancara tokoh, (3) 

Kelengkapan isi paragraf argumentasi, (4) Pilihan kata (diksi), (5) Kalimat efektif, 

(6) Ejaan dan tanda baca, dan (7) Kerapian tulisan. 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I pada siswa 

SMP Negeri 4 Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

 

No.  Kategori  Rentang 

skor  

F  Jumlah 

skor 

% Rata-rata 

skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Sangat baik 

Baik 

Kurang  

Sangat 

kurang  

90-100 

75-89 

60-74 

  0-59 

  0 

  5 

17 

  1 

   0 

402 

    1158 

  57 

    0 % 

  21,74% 

  73,91% 

    4,35% 

 

=
1617

23
 

       = 70,30 

(kategori 

kurang) Jumlah  23 1617 100 % 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui skor rata-rata keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siklus I  sebesar 70,30 termasuk kategori kurang. 

Sebanyak 23 siswa atau dari keseluruhan jumlah siswa, tidak ada yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Sebanyak 5 siswa atau 21,74 % 

yang memperoleh skor dalam rentang 75-89 dengan kategori baik. Sebanyak 17 

siswa atau 73,91 % dari keseluruhan jumlah siswa memperoleh skor dalam 

rentang 60-74 dengan kategori kurang. Kemudian sebanyak 1 siswa atau 4,35 % 

yang memperoleh skor dalam rentang 0-59 dengan kategori sangat kurang.  

Tabel 10. Hasil Keterampilan Tiap Aspek Menulis Paragraf Argumentasi  

Siklus I 

 

No Aspek 5 4 3 2 % Kategori 

1. Kesesuaian judul mencerminkan 

isi paragraf bertema lingkungan 

11 11 0 1 87,82 Baik  

2. Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi 

sesuai dengan teks wawancara 

1 10 12 0 70,43 Kurang 
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3. Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 

0 5 17 1 63,47 Kurang 

4. Pilihan kata (diksi) 2 13 8 0 74,78 Kurang 

5. Kalimat efektif  0 14 8 1 71,30 Kurang 

6. Ejaan dan tanda baca 0 5 17 1 63,47 Kurang 

7. Kerapian tulisan 6 17 0 0 85,21 Baik 

 

 

Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

Diagram 1 menggambarkan tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi kategori sangat baik dengan persentase 0%, kategori baik dengan 

persentase 21,74%, kategori kurang dengan persentase 73,91%, dan kategori 

sangat kurang dengan presentase 4,35%. 

Berikut ini adalah tabel hasil tes pada masing-masing aspek penilaian tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I. 

 

 

0%

50%

100%

21,74%

0%

73,91%

4,35%
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Tabel 11 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Tiap 

Aspek pada Siklus I  

No. Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori 

1. 

Kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema 

lingkungan 

87,82 Baik 

2. 

Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentai sesuai 

dengan teks wawancara 

70,43 Kurang 

3. 
Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 
          63,47 Kurang 

4. Pilihan kata (diksi) 74,78 Kurang  

5. Kalimat efektif 71,30  Kurang 

6. Ejaan dan tanda baca 63,47         Kurang  

7. Kerapian tulisan 85,21 Baik 

 

Tabel 11 di atas menunjukkan skor rata-rata pada tiap-tiap aspek penilaian 

hasil tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I.  

Aspek pertama, kesesuaian judul memperoleh skor rata-rata sebesar 87,82 

termasuk dalam kategori baik. Aspek kedua, pengembangan ide memperoleh skor 

rata-rata sebesar 70,43 dengan kategori kurang. Aspek ketiga, kelengkapan isi 

memperoleh skor rata-rata sebesar 63,47 dengan kategori kurang. Aspek keempat, 

pilihan kata atau diksi  memperoleh skor rata-rata 74,78  termasuk dalam kategori 

kurang. Aspek kelima, Kalimat efektif memperoleh skor rata-rata 71,30 termasuk 

dalam kategori kurang. Aspek keenam, ejaan dan tanda baca memperoleh skor 



 

 

112 

rata-rata 63,47 dengan kategori kurang. Aspek ketujuh, kerapian tulisan yang 

memperoleh  skor rata-rata 85,21 dengan kategori baik.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pemerolehan hasil tes menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh pada setiap aspek penilaian pada siklus I belum mencapai hasil 

yang optimal. Kurangnya keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siklus 

I disebabkan karena masih minimalnya keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi, terutama pada aspek kelengkapan isi paragraf, ejaan dan 

tanda baca, serta kurangnya pemahaman siswa dalam menganalisis teks 

wawancara tokoh. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Diagram 2 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

Tiap Aspek pada Siklus I 

 

 

87.82

70.43
63.47

74.78
71.3

63.47

85.21
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Diagram 2 menunjukkan skor rata-rata tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dari tiap aspek. Aspek pertama, kesesuaian judul memperoleh skor 

rata-rata sebesar 87,82 termasuk dalam kategori baik. Aspek kedua, 

pengembangan ide memperoleh skor rata-rata sebesar 70,43 dengan kategori 

kurang. Aspek ketiga, kelengkapan isi memperoleh skor rata-rata sebesar 63,47  

dengan kategori kurang. Aspek keempat, pilihan kata atau diksi  memperoleh skor 

rata-rata 74,78  termasuk dalam kategori kurang. Aspek kelima, kalimat efektif 

memperoleh skor rata-rata 71,30 termasuk dalam kategori kurang. Aspek keenam, 

ejaan dan tanda baca memperoleh skor rata-rata 63,47 dengan kategori kurang. 

Aspek ketujuh, kerapian tulisan yang memperoleh  skor rata-rata 85,21 dengan 

kategori baik.  

4.1.2.2.1 Aspek Kesesuaian Judul   

 Penilaian aspek kesesuaian judul dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 12 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

      %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   10 11   110   47,82 % 87,82 

(kategori 

baik ) 2.  Baik  4     8 11    88   47,82 % 

3.  Kurang 3   6   -      0          0 % 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   4   1      4     4,36 % 

Jumlah  23   202 100 %  

 

Data tabel 12 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

judul yang dicapai siswa sebesar 87,82 yang termasuk dalam kategori baik. 

Sebanyak 11 siswa atau 47,82 % memperoleh skor 10 dalam kategori sangat baik. 
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Sebanyak 11 siswa dengan persentase 47,82 % memperoleh skor 8 dengan 

kategori baik. Tidak ada yang memperoleh skor 6 dengan kategori kurang. 

Sisanya, yaitu sebanyak 1 siswa atau 4,36 % memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul 

siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori sangat 

baik dan baik, yaitu sebanyak 11 siswa atau sebesar 47,82 %. 

 

4.1.2.2.2 Aspek Pengembangan Ide Pokok    

Penilaian aspek mengembangkan ide pokok dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Pengembangan Ide 

Pokok 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

     %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   20   1     20    4.36% 70,43 

(kategori 

kurang)  2.  Baik  4   16 10   160  43.47 % 

3.  Kurang  3   12 12   144  52.17 % 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   8   -     0        0 

Jumlah  23   324 100 %  

  

Data pada tabel 13 di atas menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek 

pengembangan ide pokok yang dicapai siswa sebesar 70,43 yang termasuk dalam 

kategori kurang. Sebanyak 1 siswa atau 4,36 % memperoleh skor 20 dalam 

kategori sangat baik. Sebanyak 10 siswa atau 43,47% memperoleh skor 16 dengan 
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kategori baik. Sebanyak 12 siswa atau 52,17% memperoleh skor 12 dengan 

kategori kurang. Dan tidak ada siswa atau 0% memperoleh skor 8 dengan kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek pengembangan 

ide pokok siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori 

kurang, yaitu sebanyak 12 siswa atau sebesar 52,17 %. 

 

4.1.2.2.3 Aspek Kelengkapan Isi Paragraf Argumentasi   

Penilaian aspek kelengkapan isi paragraf dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kelengkapan Isi 

              Paragraf Argumentasi 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

%  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   30   0      0     0 % 63,47 

(kategori 

kurang) 2.  Baik  4   24   5   120   21,73% 

3.  Kurang   3   18 17   306   73,91% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   12   1     12     4,36% 

Jumlah  23   438  100 % 

 

Data tabel 14 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kelengkapan 

isi paragraf yang dicapai siswa sebesar 63,47 yang termasuk dalam kategori 

kurang. Pada aspek kelengkapan isi tidak ada satu pun siswa memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik. Sebanyak 5 siswa atau 21,73% memperoleh skor 24 

dengan kategori baik. Sebanyak 17 siswa atau 73,91% memperoleh skor 18 

dengan kategori kurang. Sisanya, yaitu sebanyak 1 siswa atau 4,36% memperoleh 
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skor 12 dengan kategori sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf 

argumentasi aspek kelengkapan isi paragraf siklus I ini, jumlah siswa terbanyak 

terdapat pada skor dengan kategori kurang, yaitu sebanyak 17 siswa atau sebesar 

73,91%. 

 

4.1.2.2.4 Aspek Pilihan Kata (diksi) 

Penilaian aspek pilihan kata dengan isi paragraf dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 15 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Pilihan Kata (diksi) 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

      %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5 10   2     20    8,69% 74,78 

(kategori 

kurang)  2.  Baik  4   8  13   104 56,53% 

3.  Kurang  3   6   8     48 34,78% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   4    -       0        0% 

Jumlah  23   172 100 % 

 

Data tabel 15 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pilihan kata 

(diksi) yang dicapai siswa sebesar 74,78 yang termasuk dalam kategori kurang. 

Sebanyak 2 siswa atau 8,69% memperoleh skor 10 dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 13 siswa atau 56,53% memperoleh skor 8 dengan kategori baik. 

Sebanyak 8 siswa atau 34,78% memperoleh skor 6 dengan kategori kurang. Dan 

tidak ada siswa atau 0 % memperoleh skor 4 dengan kategori sangat kurang. Jadi, 

hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek pilihan kata (diksi) siklus I ini, 
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jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu sebanyak 

13 siswa atau sebesar 56,53%. 

4.1.2.2.5 Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Keefektifan 

Kalimat 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

%  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   10     -         0        0% 71,30 

(kategori 

kurang) 2.  Baik  4     8   14     112 60,86% 

3.  Kurang   3     6    8       48 34,78% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2     4    1         4   4,36% 

Jumlah   23    164 100 % 

 

Tabel 16 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Keefektifan Kalimat 

 

Data pada tabel 16 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek 

keefektifan kalimat yang dicapai siswa sebesar 71,30 yang termasuk dalam 

kategori kurang. Tidak ada siswa atau 0% memperoleh skor 10 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 14 siswa atau 60,86% mendapatkan skor 8 dengan kategori 

baik. Sebanyak 8 siswa atau 34,78% memperoleh skor 6 dengan kategori kurang. 

Sebanyak 1 siswa atau 4,36% memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. 

Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek keefektifan kalimat siklus I ini, 



 

 

118 

jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu sebanyak 

14 siswa atau sebesar 60,86%. 

 

4.1.2.2.6 Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 17 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Ejaan dan Tanda 

Baca 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

   %  Rata-rata 

skor   

1.  Sangat baik 5   15   -      0         0% 63,47% 

(kategori 

kurang) 

2.  Baik  4   12   5    60  21,73% 

3.  Kurang  3     9 17  153  73,91% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2     6   1      6    4,36% 

Jumlah  23 219   100 % 

 

Tabel 17 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Ejaan dan Tanda Baca 

Data pada tabel 17 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek ejaan 

dan tanda baca yang dicapai siswa sebesar 63,47% yang termasuk dalam kategori 

kurang. Tidak ada siswa atau 0% memperoleh skor 15 dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 5 siswa atau 21,73% memperoleh skor 12 dengan kategori baik. 

Sebanyak 17 siswa atau 73,91% memperoleh skor 9 dalam kategori kurang. 

Kemudian 1 siswa atau 4,36% memperoleh skor 6 dalam kategori sangat kurang. 

Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek ejaan dan tanda baca siklus I 

ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori kurang, yaitu 

sebanyak 17 siswa atau sebesar 73,91 %. 
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4.1.2.2.7 Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 18 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan  

No.  Kategori  Skor  Skor  

maks.  

F  Jumlah 

skor   

%  Rata-rata 

skor   

1.  Sangat baik 5   5     6     30 26,08% 85,21 

(kategori 

baik) 

2.  Baik  4   4   17     68 73,92% 

3.  Kurang  3   3    -       0        0% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   2    -       0        0% 

Jumlah  23     98 100 % 

 

Data tabel 18 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kerapian 

tulisan yang dicapai siswa sebesar 85,21 yang termasuk dalam kategori baik. 

Sebanyak 6 siswa atau 26,08% memperoleh skor 5 dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 17 siswa atau 73,92% memperoleh skor 4 dengan kategori baik.. 

Sedangkan tidak ada satu pun yang memperoleh skor dengan kategori kurang dan 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kerapian tulisan 

siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu 

sebanyak 17 siswa atau sebesar 73,92%. 

 

4.1.2.3 Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentasi 

Menggunakan Model Think-Talk-Write dengan Media Teks 

Wawancara Tokoh 

Perilaku siswa dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh 

mengalami perubahan. Data perubahan perilaku itu diperoleh menggunakan data 
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nontes yang diperoleh dari hasil observasi, jurnal guru, wawancara, dan 

dokumentasi. 

4.1.2.3.1 Observasi  

Observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respons, sikap, dan 

keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara 

tokoh. Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi berlangsung. 

Adapun kriteria amatan yang terdiri atas sembilan aspek, yaitu: think (1) 

siswa merespons dan memperhatikan penjelasan dari guru, (2) siswa 

memperhatikan media teks wawancara yang telah tersedia, (3) siswa 

memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru, talk (4) 

siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran, (5) siswa aktif 

dalam diskusi kelompok, write (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

menulis paragraf argumentasi, (7) siswa termotivasi dan antusias terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh, (8) siswa disiplin, dan (9) siswa percaya diri 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 19 berikut. 

Tabel 19 Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

1 Siswa merespons dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

19 82,60% 
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2 Siswa memperhatikan media teks wawancara 

tokoh yang telah tersedia. 

18 78,26% 

3 Siswa memperhatikan contoh paragraf 

argumentasi yang dibawa oleh guru. 

17 73,91% 

4 Siswa aktif bertanya dan menjawab saat 

kegiatan pembelajaran.  

10 43,47% 

5 Siswa aktif dalam diskusi kelompok. 9 39,13% 

6 Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

menulis paragraf argumentasi .  

16 69,56% 

7 Siswa termotivasi dan antusias terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan 

media teks wawancara tokoh 

14 60,86% 

8 Siswa siswa disiplin dalam mengumpulkan 

tugas. 

11 47,82% 

9 Siswa percaya diri dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh guru. 

16 69,56% 

  

 Berdasarkan hasil pengamatan siklus I terdapat beberapa perilaku yang 

terdiskripsikan melalui observasi. Selama pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi, tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Hal ini dapat 

dimaklumi, karena pola pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru bagi 

siswa sehingga perlu proses untuk menyesuaikannya. 

 Pada aspek siswa merespon dan memperhatikan penjelasan guru dalam 

kategori baik. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa yang teratur, 
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tidah gaduh dan tidak bermain ketika guru sedang menyampaikan materi pelajaran 

di dalam kelas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang antusias 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru yaitu sebanyak 19 siswa 

atau 82,60% dari 23 siswa. Ini berarti lebih banyak dari pada siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru yaitu 4 siswa atau 17,40%.  

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 (Think) Siswa merespon dan memperhatikan penjelasan dari guru 

 

 Pada aspek kedua yaitu siswa memperhatikan media teks wawancara 

tokoh yang telah tersedia, masuk kategori baik dengan perolehan hasil observasi 

78,26% atau 18 siswa merespon dengan baik media teks wawancara tokoh di 

kelas. Sebagian besar dari mereka terlihat sungguh-sungguh dalam mengamati 

dan memahami teks wawancara tokoh tersebut. Akan tetapi, masih ada sebagian 

siswa yang tidak merespon baik dan hanya membolak-balik saja teks wawancara 

yang diberikan guru. Menurut siswa, baru kali ini mereka belajar menulis paragraf 

argumentasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan 

menggunakan media teks wawancara tokoh. Hal tersebut sesuai dengan harapan 

peneliti, yaitu dengan menggunakan media teks wawancara tokoh dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi di kelas dapat membuat siswa lebih 
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tertarik dan lebih termotivasi dalam menulis paragraf argumentasi. Oleh karena 

itu, dengan alasan tersebut peneliti memilih menggunakan media teks wawancara 

tokoh sebagai media kreatif dan inovatif dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 (Think) Siswa memperhatikan media teks wawancara 

tokoh yang telah tersedia 

 

 Aspek ketiga yaitu siswa memperhatikan contoh paragraf argumentasi 

yang dibawa oleh guru, peneliti cukup puas pada aspek ini karena hasil yang 

didapat cukup memuaskan walaupun belum sesuai yang diharapkan yaitu dengan 

perolehan hasil observasi 73,91% atau 17 siswa memperhatikan contoh paragraf 

argumentasi yang dibawa oleh guru. Mereka belum sungguh-sungguh dalam 

memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru.  
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 (Think) Siswa memperhatikan contoh paragraf 

argumentasi yang dibawa oleh guru 

 

 Aspek selanjutnya, aspek keempat yakni siswa aktif bertanya dan 

menjawab saat kegiatan pembelajaran. Pada aspek ini hasilnya kurang 

memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya presentase siswa yang aktif 

bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran di kelas yaitu sebesar 43,47% 

atau 10 siswa, dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif bertanya dan 

menjawab yaitu 13 siswa atau sekitar 56,53%. Kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 (Talk) Siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan 

pembelajaran 
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Aspek kelima yaitu keaktifan siswa dalam diskusi kelompok masih 

tergolong dalam kategori kurang, terbukti dari data yang diperoleh ternyata hanya 

sebanyak 39,13 % siswa yang sudah paham dan mampu melakukan diskusi dalam 

kelompok dengan baik, sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 60,87% siswa masih 

belum sepenuhnya serius dalam berdiskusi. Beberapa siswa terlihat bermain 

dengan teman satu kelompoknya.  

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 (Talk ) Siswa aktif dalam diskusi kelompok 

 

Aspek keenam yaitu partisipasi aktif dari siswa dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi tergolong dalam kategori cukup. Sebanyak 69,56% siswa 

sudah melaksanakan tugasnya menulis paragraf argumentasi dengan baik dan 

sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan bertanya kepada guru dan memberikan tanggapannya, sedangkan sisanya 

sebanyak 30,44% siswa belum melaksanakan tugasnya dengan baik.  

 

 

 



 

 

126 

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 7 (Write) Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi 

  

 Aspek selanjutnya, yaitu aspek ketujuh motivasi dan antusias siswa 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-

talk-write dengan media teks wawancara. Secara umum, yaitu sebanyak 60,86% 

siswa sudah termotivasi dan antusias terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 8 (Write) Siswa termotivasi dan antusias terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-

talk-write dengan media teks wawancara tokoh 
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Aspek kedelapan, yaitu siswa disiplin masuk dalam kategori kurang, yaitu 

sebanyak 47, 82%. Siswa cenderung terlambat dalam mengumpulkan tugas yang 

diberikan guru. 

Aspek yang terakhir yang diamati yaitu aspek kesembilan adalah siswa 

percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini hasil 

yang diperoleh dapat digolongkan  kategori cukup yaitu sebesar 69,56%  atau 

sebanyak 9 siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Hal ini terjadi karena media yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi cukup dimengerti oleh siswa, 

sehingga menjadikan mereka lebih mudah dan percaya diri dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, walaupun masih terdapat siswa yang kurang 

percaya diri dalam menulis paragraf argumentasi.  

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 9 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 9 (Write) Siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru 
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4.1.2.3.2 Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam siklus I adalah jurnal siswa dan jurnal guru. 

Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan menggunakan model think-talk-write sedangkan 

jurnal guru berisi hasil pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan menggunakan model think-

talk-write. 

4.1.2.3.2.1 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa merupakan lembar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa 

setelah pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan media teks 

wawancara tokoh. Tujuan diadakannya jurnal siswa adalah untuk mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Jurnal siswa terdiri 

atas lima pertanyaan (1) bagaimana kesan siswa terhadap materi pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang disampaikan guru pada pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh; (2) bagaimana pendapat siswa tentang kegiatan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui media teks wawancara tokoh dengan model 

think-talk-write; (3) Kesulitan apa saja yang dialami siswa selama proses 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh; (4) Upaya apa yang dilakukan siswa ketika 

mengalami kesulitan dalam menulis paragraf argumentasi; dan (5) Apa saran dan 
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tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh. 

Hasil jurnal yang telah direkap selanjutnya diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa pada siklus I dapat diketahui bahwa dari 23 

siswa kelas VII-A, 20 siswa menyatakan senang dengan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Sebanyak 3 siswa menyatakan senang, tetapi mereka masih 

belum paham dengan materi yang guru sampaikan. 

Hampir semua siswa kelas VII-A mengalami kesulitan di dalam menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh. Sebagian siswa merasa kesulitan dalam menyusun kalimat dari 

teks wawancara tokoh. Kemudian, siswa masih banyak yang bingung untuk 

menulis paragraf argumentasi dengan ejaan yang baik dan benar.  

Dari jawaban yang ditulis siswa, dapat disimpulkan bahwa menulis 

paragraf argumentasi cukup menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Hal 

ini dapat dilihat dari 23 siswa, hanya 3 siswa yang merasa belum paham dengan 

cara pembelajaran ini sehingga sulit dipahami.  

Upaya yang dilakukan siswa jika merasa kesulitan dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write berbantuan teks 

wawancara tokoh, yaitu siswa mencoba menanyakan kesulitan tersebut kepada 

guru. Saran yang diberikan siswa untuk pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi untuk pertemuan selanjutnya adalah agar lebih diperjelas lagi dalam 

memberikan penjelasan mengenai materi sehingga siswa lebih mudah memahami.  
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4.1.2.3.2.2 Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi hal-hal yang dilihat, dirasakan dan dialami guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jurnal guru berisi hal-hal sebagai berikut, (1) 

bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui media teks wawancara tokoh dengan model think – talk – 

write; (2) bagaimana keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh; (3) bagaimana respons siswa terhadap model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi; dan (4) uraikan kelebihan dan kekurangan yang muncul selama 

proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-

talk-write dengan media teks wawancara tokoh.  

Berdasarkan pengamatan guru, secara umum kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-

talk-write dengan media teks wawancara tokoh sudah cukup baik. Hal ini terlihat 

dari minat serta antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

ditunjukkan dengan respon dari beberapa siswa yang bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dan bersedia menuliskan dan 

membacakan hasil paragraf argumentasi yang telah dibuat oleh kelompoknya di 

depan kelas. Beberapa siswa sudah ada yang berani bertanya kepada guru ketika 
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mengalami kesulitan. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang bertanya secara 

langsung saat guru melakukan pengawasan dan berkeliling kearah mereka. 

Respons siswa terhadap model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh juga sudah cukup baik. Setelah siswa mengamati contoh teks 

wawancara tokoh yang diberikan oleh guru, kemudian guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk menulis paragraf argumentasi. Siswa antusias dalam 

mengerjakan dengan  cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya.  

Kelebihan dari pembelajaran menulis menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh adalah 

adanya antusiasme dan semangat yang cukup positif dari siswa. Siswa 

menyambut positif pembelajaran dengan model think-talk-write karena mereka 

belajar dengan cara yang jarang mereka lakukan sebelumnya. Media teks 

wawancara tokoh juga memudahkan siswa dalam membuat paragraf argumentasi. 

Dan kekurangan selama proses pembelajaran adalah siswa masih ada yang 

berbicara sendiri ketika diskusi kelompok. 

4.1.2.3.3 Wawancara Siklus I 

Data yang diperoleh setelah dilakukan wawancara terhadap siswa untuk 

pertanyaan apakah siswa tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh. Siswa menjawab tertarik dan senang mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media 

teks wawancara tokoh karena siswa menjadi lebih mudah dan terbantu dalam 

menulis paragraf argumentasi yang akan mereka buat. 
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Sebagian besar siswa berpendapat positif dengan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh. Mereka merasa terbantu dan senang dengan pembelajaran yang 

baru bagi mereka. Walaupun juga tidak sedikit siswa yang masih kesulitan dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

Secara umum, siswa tidak mengalami kendala yang berarti dalam kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh. Hanya saja sebagian siswa masih merasa 

kesulitan dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Ketidaktahuan dan 

keterbatasan pengetahuan siswa dalam menggunakan ejaan dan tanda baca 

menjadi faktor penghambat siswa dalam menulis paragraf argumentasi. 

Siswa yang memperoleh nilai tinggi menulis paragraf argumentasi 

berpendapat bahwa pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui model 

think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh merupakan pembelajaran 

yang menarik dan senang karena merupakan hal baru baginya.  Dengan adanya 

media teks wawancara tokoh memudahkan siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi. Siswa yang memperoleh nilai sedang juga merasa senang dan lebih 

bersemangat dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang 

dilaksanakan karena pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang biasanya 

dilakukan hanya berpusat  pada kegiatan mengerjakan soal yang ada pada buku 

paket atau LKS. Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai rendah berpendapat 

bahwa pembelajaran yang baru saja dilaksanakan cukup menyenangkan meskipun 

dirinya belum mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik. 
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Saran dan tanggapan yang diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh sangatlah beragam. Secara keseluruhan siswa menanggapi 

secara positif pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Ada juga beberapa 

siswa yang merasa guru kurang dalam memberikan bantuan dan bimbingannya. 

Siswa merasa jika guru cenderung memberikan penjelasan terlalu cepat sehingga 

mereka kurang dapat memahami dengan baik penjelasan guru. 

4.1.2.3.4 Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh yang telah dilakukan. Pada siklus I ini 

dokumetasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa ketika memperhatikan 

penjelasan guru, aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan diskusi kelompok, dan 

aktivitas siswa ketika menulis paragraf argumentasi.   

 

 

 

 

 

Gambar 10 Guru dan siswa melakukan apersepsi       Gambar 11 Siswa bersama guru melakukan tanya jawab  
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    Gambar 12 Guru menunjukkan media                        Gambar 13 Siswa melakukan kegiatan think 

                   teks wawancara tokoh 

                
 

 

 

 

 

 Gambar 14 Siswa melakukan kegiatan talk  Gambar 15 Siswa melakukan kegiatan write                                                                                                           

4.1.2.3.5 Refleksi  Siklus I 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I sebesar 66,39  

berada dalam kategori kurang. Namun nilai rata-rata tersebut belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, 

seperti masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan oleh guru. Mereka belum menguasai materi paragraf, sehingga peneliti 

berusaha untuk menjelaskan satu per satu jenis paragraf sebelum memberikan 

materi paragraf argumentasi. Selain itu, aspek ejaan dan tanda baca belum begitu 

dikuasai, seperti penggunaan tanda baca, pilihan kata, dan lain sebagainya. Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang berlatih menulis, terutama dalam menulis 

paragraf argumentasi.  
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Data kualitatif siklus I berupa observasi, jurnal siswa, jurnal guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Pada data kualitatif siklus I yang berupa 

observasi dapat diketahui bahwa siswa yang senang mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh, mampu menulis paragraf argumentasi sesuai dengan kriteria 

penulisan. Namun demikian, pada siklus I masih ada beberapa siswa yang 

bersikap negatif selama pembelajaran berlangsung. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, mereka justru berbicara sendiri dan bercanda dengan temannya. 

Masih terdapat siswa yang belum aktif dalam mengungkapkan pendapatnya dan 

kurang kritis. 

 Berdasarkan hasil jurnal, masih ada beberapa siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis paragraf argumentasi dalam mengembangkan ide, ejaan 

dan tanda baca. Hal ini sebagai bukti bahwa pembelajaran belum mencapai hasil 

yang diharapkan sedangkan kesan dan perasaan mereka adalah perasaan senang, 

seru, asyik, pengalaman baru, dan juga mendapat wawasan baru. Oleh karena itu, 

guru masih tetap harus memberikan motivasi kepada siswa agar semangat untuk 

mengikuti pembelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat selama 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa dapat ditarik simpulan 

bahwa beberapa siswa sudah tertarik, senang, dan bersemangat dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh menunjukkan perilaku positif. Selain itu, 

model  siklus belajar dan media teks wawancara tokoh dapat membantu siswa 
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dalam menulis paragraf argumentasi. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran masih terdapat siswa yang berperilaku negatif. Siswa 

masih banyak terlihat melamun, gaduh, mengganggu temannya, dan berbicara 

sendiri.   

Hasil refleksi baik dari data kuantitatif maupun kualitatif pada siklus I 

belum mencapai hasil yang maksimal. Target yang diharapkan belum tercapai 

dengan baik. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, guru akan memperbaiki  

hasil siklus I pada siklus II yang akan dilakukan dengan mengadakan perbaikan-

perbaikan. Perbaikan yang dilakukan pada siklus II.  

Nilai rata-rata siswa yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh 

model think-talk-write yang digunakan guru dirasakan baru oleh siswa sehingga 

pola pembelajaran guru merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan 

diri dalam belajar. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dapat dilakukan dengan 

lebih  melatih siswa untuk aktif  bertanya dan mengeluarkan pendapat.  

Selain itu, siswa juga dilatih dan diberi motivasi agar lebih serius dalam 

menulis paragraf argumentasi. Hal ini diharapkan agar siswa semakin baik lagi 

dalam menulis paragraf argumentasi. Oleh karena itu peneliti akan 

menindaklanjuti penelitian ini untuk mencapai target yang ditetapkan pada siklus 

II.  

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran menulis paragraf argumentasi pada siklus II dilakukan  untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran siklus I. Hasil pada siklus I, masih belum 
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mencapai kriteria ketuntasan minimal. Selain itu, pada siklus I keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siswa berada pada kategori kurang dan belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 75. Oleh 

karena itu, tindakan siklus II dilakukan untuk mengubah perilaku siswa dalam 

pembelajaran dan meningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi. 

Pada siklus II penelitian dilakukan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih matang dari siklus I. Dengan adanya perbaikan pada pembelajaran, yakni 

dengan mendekati siswa yang belum jelas, melakukan bimbingan, serta melatih 

siswa untuk aktif bertanya dan memberitahukan kesalahan-kesalahan pada 

penulisan paragraf argumentasi. Pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi siklus II terdiri atas data tes perubahan perilaku dan tes peningkatan 

keterampilan. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus II berjumlah 23 siswa  

Hasil kedua data tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentasi Siklus II 

 Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-

talk-write melalui media teks wawancara tokoh pada siklus II melalui beberapa 

tahapan, yaitu pendahuluan, inti, penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti 

melakukan apersepsi, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran. 

Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa tujuan dan manfaat 

menulis paragraf argumentasi. Pada saat guru memberikan apersepsi, menjelaskan 

tujuan dan manfaat pembelajaran pagi hari itu, siswa sudah siap mengikuti 

pembelajaran. Hal itu terlihat pada saat guru memberikan apersepsi siswa sudah 

duduk rapid an mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa pun terlihat semangat 
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mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh.  

Tahap selanjutnya adalah inti, yaitu proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

pada tahap inti, kegiatan yang dilakukan adalah siswa dan guru bertanya jawab 

tentang kesulitan siswa menulis paragraf argumentasi, siswa dan guru bertanya 

jawab tentang menyunting paragraf argumentasi, siswa mendengarkan kriteria 

penilaian paragraf argumentasi. Setelah itu, siswa menukar hasil pekerjaan mereka 

pada siklus I kepadateman satu kelompoknya., siswa mengamati teks wawancara 

tokoh dan hasil pekerjaan teman, siswa berdiskusi tentang isi teks wawancara 

tokoh dan hasil pekerjaan teman dengan satu kelompoknya. Setelah selesai 

diskusi, siswa menyunting hasil pekerjaan teman dan mengembalikannya agar 

bisa diperbaiki berdasarkan hasil suntingan teman. Pada pertemuan kedua, 

masing-masing siswa diberi teks wawancara tokoh yang berbeda pada siklus I 

oleh guru, siswa mengamati teks wawancara tokoh yang telah dibagikan, siswa 

mencatat informasi yang ada di dalam teks wawancara tersebut, siswa membentuk 

kelompok 4-5 siswa, siswa berdiskusi tentang informasi yang telah mereka 

temukan pada tahap berpikir dengan teman satu kelompoknya., siswa mencatat 

pokok-pokok informasi secara runtut, kemudian siswa mengembangkan informasi 

tersebut ke dalam paragraf argumentasi dan mengumpulkannya kepada guru. hasil 

pekerjaan siswa pada siklus II dikumpulkan sebagai hasil tes menulis paragraf 

argumentasi pada siklus II. 
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Gambar 16 Proses pembelajaran siklus II 

 

Pada saat kegiatan inti, siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Siswa antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat siswa diberi tugas mengamati 

teks wawancara tokoh, siswa mengamati teks wawancara tokoh dan mencatat 

informasi yang ada di dalam teks wawancara tokoh dengan tenang. Siswa juga 

sudah aktif berdiskusi dengan teman sekelompokya dan menanyakan hal yang 

belum mereka pahami kepada guru. Pada saat kegiatan menulis pun mereka 

menulis dengan tenang. 

Tahap terakhir, yaitu penutup. Guru bersama siswa mengambil simpulan 

dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. Hal ini 
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dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang baru 

saja dilakukan. 

4.1.3.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan 

Model Think-Talk-Write melalui Media Teks Wawancara Tokoh. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus II ini 

merupakan pemerolehan data setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran 

dengan model think-talk-write melalui teks wawancara tokoh. Kriteria penilaian 

pada siklus I masih tetap sama seperti pada tes prasiklus yang meliputi tujuh 

aspek penilaian, meliputi aspek kesesuaian judul, aspek pengembangan ide, aspek 

kelengkapan isi, aspek pilihan kata, aspek keefektifan kalimat, aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca, dan aspek kerapian tulisan. Hasil tes menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

dapat dilihat pada tabel 27 berikut. 

Tabel  20 Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi  Siklus II 

 

No.  Kategori  Rentang 

skor  

F  Jumlah 

skor 

% Rata-rata 

skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Sangat baik 

Baik 

Kurang  

Sangat 

kurang  

90-100 

75-89 

60-74 

  0-59 

  2 

21 

  - 

  - 

  185 

1751 

 

 

    8,69% 

  91,30% 

         0% 

         0% 

 

=
1936

23
 

       = 84,17 

(kategori 

baik) Jumlah  23     1936    100 % 

 

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat diketahui skor rata-rata keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siklus II  sebesar 84,17 termasuk kategori baik. 

Sebanyak 23 siswa atau dari keseluruhan jumlah siswa, 2 siswa atau 8,69 % yang 
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memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Sebanyak 21 siswa atau 91,30 % 

yang memperoleh skor dalam rentang 75-89 dengan kategori baik. Sedangkan 

tidak ada satupun siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dan 

sangat kurang. 

Jadi, nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf argumentasi  pada siklus 

II sebesar 84,17 atau dengan kategori baik. Secara keseluruhan, keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siswa sudah memenuhi target pencapaian nilai 75 

dalam rata-rata kelas.  

Hasil keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa tiap aspek pada 

siklus II dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 21 berikut.  

 

Tabel  21 Hasil Keterampilan Tiap Aspek Menulis Paragraf Argumentasi  

Siklus II 

No Aspek 5 4 3 2 % Kategori 

1. Kesesuaian judul mencerminkan 

isi paragraf bertema lingkungan 

20 2 0 1 95,65 Sangat 

Baik  

2. Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi 

sesuai dengan teks wawancara 

8 15 0 0 86,95 Baik  

3. Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 

3 17 3 0 80 Baik  

4. Pilihan kata (diksi) 7 16 0 0 86,08 Baik  

5. Kalimat efektif  7 16 0 0 86,08 Baik  
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6. Ejaan dan tanda baca 0 19 4 0 76,52 Baik  

7. Kerapian tulisan 12 11 0 0 90,43 Sangat 

Baik 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

Siklus II 

Diagram 3 menggambarkan tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi kategori sangat baik dengan persentase 8,69%, kategori baik dengan 

persentase 91,30%, dan tidak ada yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

dan sangat kurang. 

Berikut ini adalah tabel hasil tes pada masing-masing aspek penilaian tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I. 

Tabel 22 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Tiap 

Aspek pada Siklus II 

No. Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori 

1. 
Kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema 
95,65 Sangat Baik 

0%

50%

100%
91,30%

8,69%

0%

0%
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lingkungan 

2. 

Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentai sesuai 

dengan teks wawancara 

86,95 Baik  

3. 
Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 
          80 Baik  

4. Pilihan kata (diksi) 86,08 Baik  

5. Kalimat efektif 86,08 Baik  

6. Ejaan dan tanda baca 76,52 
          

         Baik   

7. Kerapian tulisan 90,43 Sangat Baik 

  

Pada tabel 22 menggambarkan hasil keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siklus II yang diperoleh dari 7 aspek penilaian. Aspek pertama adalah 

aspek kesesuaian judul, nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 

95,65 yang berkategori sangat baik. Aspek kedua adalah aspek pengembangan 

ide, nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 86,95 yang berkategori 

baik. Aspek ketiga adalah aspek kelengkapan isi, nilai rata-rata yang diperoleh 

dalam aspek ini sebesar 80 yang berkategori baik. Aspek keempat pilihan kata, 

nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 86,08 dengan kategori baik. 

Aspek kelima adalah keefektifan kalimat, nilai rata-rata yang diperoleh 86,08 

yang berkategori baik. Aspek keenam ejaan dan tanda baca, nilai rata-rata yang 

diperoleh 76,52 yang berkategori baik. Dan aspek ketujuh adalah kerapian tulisan, 

nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini adalah 90,43 kategori baik. 
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Hasil penilaian siklus II pada masing-masing aspek keterampilan menulis 

paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh dapat dilihat pada uraian berikut ini.  

 

4.1.3.2.1 Aspek Kesesuaian Judul   

Penilaian aspek kesesuaian judul dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 23 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

      %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   10  20  200   86.95 % 95,65 

(kategori 

sangat 

baik) 

2.  Baik  4     8   2   16     8,69 % 

3.  Kurang 3   6   -     0          0 % 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   4   1     4     4,36 % 

Jumlah  23   220      100 %  

 

Data tabel 23 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

judul yang dicapai siswa sebesar 95,65 % yang termasuk dalam kategori sangat 

baik. Sebanyak 20 siswa atau 86,95 % memperoleh skor 10 dalam kategori sangat 

baik. Sebanyak 2 siswa dengan persentase 8,69 % memperoleh skor 8 dengan 

kategori baik. Tidak ada satu pun siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

kurang dan 1 siswa atau 4,36 % memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

kurang.. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul siklus 

I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori sangat baik, 

yaitu sebanyak 20 siswa atau sebesar 86,95 %. 
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4.1.3.2.2 Aspek Pengembangan Ide Pokok  

 Penilaian aspek mengembangkan ide pokok dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 24 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Pengembangan Ide 

Pokok 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

     %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   20   8     160   34,78% 86,95 

(kategori 

baik)  2.  Baik  4   16 15     240   65,22% 

3.  Kurang  3   12   -         0          0% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   8   -         0          0% 

Jumlah  23     400 100 %  

  

Data pada tabel 24 di atas menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek 

pengembangan ide pokok yang dicapai siswa sebesar 86,95 yang termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 8 siswa atau 34,78 % memperoleh skor 20 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 15 siswa atau 65,22% memperoleh skor 16 dengan kategori 

baik. Dan tidak ada yang memperoleh skor dengan kategori kurang dan sangat 

kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek pengembangan ide 

pokok siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori 

baik, yaitu sebanyak 15 siswa atau sebesar 65,22 %. 
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4.1.3.2.3 Aspek Kelengkapan Isi Paragraf Argumentasi   

Penilaian aspek kelengkapan isi paragraf dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kelengkapan Isi 

              Paragraf Argumentasi 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

%  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   30    3     90  13,04% 80 

(kategori 

baik) 2.  Baik  4   24  17   408   73,91% 

3.  Kurang   3   18    3     54   13,05% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   12   -     0          0% 

Jumlah  23   552  100 % 

 

Data tabel 25 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kelengkapan 

isi paragraf yang dicapai siswa sebesar 80 yang termasuk dalam kategori baik. 

Pada aspek kelengkapan isi 3 siswa atau 13,04 % memperoleh skor dengan 

kategori sangat baik. Sebanyak 17 siswa atau 73,91 % memperoleh skor 24 

dengan kategori baik. Sebanyak 3 siswa atau 13,05 % memperoleh skor 18 

dengan kategori kurang. Sisanya, yaitu sebanyak 0 siswa atau 0 % memperoleh 

skor 12 dengan kategori sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf 

argumentasi aspek kelengkapan isi paragraf siklus I ini, jumlah siswa terbanyak 

terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu sebanyak 17 siswa atau sebesar 

73,91 %. 
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4.1.3.2.4 Aspek Pilihan Kata 

Penilaian aspek pilihan kata dengan isi paragraf dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 26 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Pilihan Kata (diksi) 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

      %  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5 10    7       70 30,43% 86,08 

(kategori 

baik)  2.  Baik  4   8   16     128 69,57% 

3.  Kurang  3   6    -         0        0% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   4    -         0        0% 

Jumlah  23     198 100 % 

 

Data tabel 26 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pilihan kata 

(diksi) yang dicapai siswa sebesar 86,08 yang termasuk dalam kategori baik. 

Sebanyak 7 siswa atau 30,43% memperoleh skor 10 dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 16 siswa atau 69,57% memperoleh skor 8 dengan kategori baik. Dan 

tidak ada satupun siswa yang memperoleh dengan kategori kurang dan sangat 

kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek pilihan kata (diksi) 

siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu 

sebanyak 16 siswa atau sebesar 69,57%. 
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4.1.3.2.5 Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 27 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Keefektifan Kalimat 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

%  Rata-rata 

skor   

1.  
Sangat 

baik 

5   10   7         70  30,43% 86,08 

(kategori 

baik) 2.  Baik  4     8   16     128 69,57% 

3.  Kurang   3     6    -         0        0% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2     4    -         0        0% 

Jumlah   23    198 100 % 

 

 

Data pada tabel 27 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek 

keefektifan kalimat yang dicapai siswa sebesar 86,08 yang termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 7 siswa atau 30,43% memperoleh skor 10 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 16 siswa atau 69,57% mendapatkan skor 8 dengan kategori 

baik. Dan tidak ada satu pun siswa yang memperoleh skor dalam kategori kurang 

dan sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek keefektifan 

kalimat siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori 

baik, yaitu sebanyak 16 siswa atau sebesar 69,57%. 
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4.1.3.2.6 Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 28 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Ejaan dan Tanda Baca 

 

No.  Kategori  Skor  Skor 

maks.  

F  Jumlah 

skor  

   %  Rata-rata 

skor   

1.  Sangat baik 5   15   -       0         0% 76,52% 

(kategori 

baik) 

2.  Baik  4   12   19   228  82,61% 

3.  Kurang  3     9    4     36  17,39% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2     6    -       0         0% 

Jumlah  23    264   100 % 

 

Data pada tabel 28 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek ejaan 

dan tanda baca yang dicapai siswa sebesar 76,52% yang termasuk dalam kategori 

baik. Sebanyak 0 siswa atau 0% memperoleh skor 15 dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 19 siswa atau 82,61% memperoleh skor 12 dengan kategori baik. 

Sebanyak 4 siswa atau 17,39% memperoleh skor 9 dalam kategori kurang. 

Kemudian tidak ada satu pun siswa yang memperoleh skor 6 dalam kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek ejaan dan tanda 

baca siklus II ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori 

kurang, yaitu sebanyak 19 siswa atau sebesar 82,61 %. 
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4.1.3.2.7 Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 29 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan  

No.  Kategori  Skor  Skor  

maks.  

F  Jumlah 

skor   

%  Rata-rata 

skor   

1.  Sangat baik 5   5   12     60 52,17% 90,43 

(kategori 

sangat 

baik) 

2.  Baik  4   4   11     44 47,83% 

3.  Kurang  3   3    0       0        0% 

4.  
Sangat 

Kurang  

2   2    0       0        0% 

Jumlah  23     104 100 % 

 

Data tabel 29 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kerapian 

tulisan yang dicapai siswa sebesar 90,43 yang termasuk dalam kategori sangat 

baik. Sebanyak 12 siswa atau 52,17% memperoleh skor 5 dalam kategori sangat 

baik. Sebanyak 11 siswa atau 47,83% memperoleh skor 4 dengan kategori baik. 

Sedangkan tidak ada satu pun yang memperoleh skor dengan kategori kurang dan 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kerapian tulisan 

siklus II ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori sangat 

baik, yaitu sebanyak 12 siswa atau sebesar 52,17%. 

 

4.1.3.3 Hasil Nontes Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siklus II 

Pada siklus II ini, data penelitian yang didapatkan tidak hanya data tes 

saja, tetapi juga data nontes. Data nontes pada siklus II ini masih sama 

perolehannya seperti pada siklus I yaitu diperoleh dari hasil observasi, catatan 

harian guru, catatan harian siswa, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. 
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Supaya dapat dipahami dengan baik, masing-masing data nontes pada siklus II ini 

akan dijelaskan pada uraian dibawah ini. 

4.1.3.3.1 Perilaku Siswa Berdasarkan Observasi 

 Pada siklus II data nontes yang pertama yaitu data observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada siswa saat pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

pada siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus. Pengambilan data observasi dilakukan oleh 

peneliti. Adapun aspek yang diamati dalam observasi siklus II ini sama seperti 

yang diamati pada siklus I. Aspek yang diamati itu antara lain aspek positif dan 

aspek negatif siswa saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh di kelas. Data 

observasi siklus II ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data 

observasi siklus I. Hasil yang didapat menunjukkan adanya peningkatan respon 

positif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah 

penjelasan data observasi yang diamati pada siklus II. 

Tabel 30 Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

1 Siswa merespons dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

21 91,30%% 

2 Siswa memperhatikan media teks wawancara 

tokoh yang telah tersedia. 

18 78,26% 

3 Siswa memperhatikan contoh paragraf 

argumentasi yang dibawa oleh guru. 

21 91,30% 
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4 Siswa aktif bertanya dan menjawab saat 

kegiatan pembelajaran.  

18 78,26% 

5 Siswa aktif dalam diskusi kelompok. 19 82,60% 

6 Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

menulis paragraf argumentasi .  

20 86,95% 

7 Siswa termotivasi dan antusias terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan 

media teks wawancara tokoh 

20 86,95% 

8 Siswa siswa disiplin dalam mengumpulkan 

tugas. 

18 78,26% 

9 Siswa percaya diri dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh guru. 

19 82,60% 

 

Berdasarkan tabel 30 di atas, dapat dilihat data observasi siswa mengalami 

perubahan dari perilaku negatif ke arah perilaku positif. Pada aspek siswa 

merespons dan memperhatikan penjelasan guru, masuk dalam kategori baik. Pada 

siklus II ini siswa lebih banyak memperhatikan penjelasan guru yaitu sebanyak 21 

siswa atau 91,30% (kategori sangat baik). Jumlah ini lebih banyak daripada siklus 

I yang hanya 19 siswa atau 82,60%. Hal ini disebabkan siswa sudah mulai akrab 

dan tidak asing lagi dengan peneliti. Hal ini membuat mereka senang dan 

memperhatikan setiap penjelasan yang disampaikan oleh peneliti saat 

pembelajaran di kelas. 

 Aspek yang kedua yaitu respon siswa dalam memperhatikan media teks 

wawancara yang telah tersedia. Pada aspek ini, sebanyak 18 siswa atau 78,26% 
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siswa sudah merespon baik memperhatikan media teks wawancara yang telah 

disediakan oleh peneliti. Jumlah ini sama dengan siklus I. Tetapi pada siklus II ini 

siswa terlihat lebih antusias dan serius dalam memperhatikan media teks 

wawancara tokoh yang telah dibagikan oleh peneliti. 

Aspek selanjutnya, aspek ketiga yakni siswa memperhatikan contoh 

paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru. Aspek ini termasuk dalam kategori 

sangat baik, yakni sekitar 21 siswa atau 91,30% dari jumlah siswa 23 siswa 

memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru. Jumlah ini 

lebih banyak daripada siklus I yang hanya 73,91% atau 17 siswa. Siswa terlihat 

serius dan sungguh-sungguh dalam memperhatikan contoh paragraf argumentasi 

yang dibawa oleh guru saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh dilaksanakan di 

kelas. 

 Aspek berikutnya adalah aspek keempat yaitu tentang keaktifan siswa 

dalam bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran. Pada siklus II hampir 

sebagian besar siswa sudah melakukan perannya dengan baik saat pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi berlangsung. Selain itu, pada siklus II ini respon 

siswa yang didapatkan tidak seperti pada siklus I yang hanya berjumlah 10 siswa 

atau 43,47%. Sedangkan pada siklus II, sebanyak 18 siswa atau 78,26% sudah 

mampu aktif dalam bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Siswa terlihat lebih aktif dan lebih antusias dalam bertanya dan 

menjawab. Hal ini membuktikan motivasi yang diberikan oleh peneliti pada siswa 

telah berhasil dengan hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, peran serta peneliti 
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dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi di kelas juga begitu 

menggembirakan dengan hasil yang didapatkan pada siklus II ini.  

 Selanjutnya, aspek kelima tentang siswa aktif dalam diskusi kelompok. 

Pada aspek ini dapat digolongkan dalam ketegori baik yaitu 19 siswa atau 

82,60%. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang hanya 

39,13% atau 9 siswa. Siswa mulai terbiasa dan sudah beradaptasi saat 

pembelajaran di kelas, sehingga diskusi kelompok berjalan dengan baik. Hasil 

yang didapat pada siklus II ini memang cukup menggembirakan, mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I.  

Aspek keenam yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi. Pada aspek ini terdapat 20 siswa atau 86,95% siswa 

berpartisipasi mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

serius dan digolongkan dalam ketegori baik. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan 

dengan siklus I yang hanya 69,56%  atau 16 siswa dan mengalami peningkatan. 

Siswa mulai terbiasa dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi di kelas.  

Aspek ketujuh yaitu siswa termotivasi dan antusias terhadap pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media 

teks wawancara tokoh. Pada aspek ini termasuk dalam kategori baik, yaitu 

terdapat 20 siswa atau 86,95% siswa termotivasi dan aktif. Hasil ini lebih baik 

jika dibandingkan dengan dengan siklus I yang hanya 60,86%  atau 14 siswa.  

Aspek selanjutnya aspek kedelapan, yaitu siswa disiplin dalam 

mengumpulkan tugas. Pada aspek ini terdapat 18 siswa atau 78,26% siswa lebih 
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disiplin dibandingkan siklus I. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan 

siklus I yang hanya 47,82%  atau 11 siswa.  

Aspek kesembilan, yaitu siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Pada aspek ini terdapat 19 siswa atau 82,60% siswa 

telah percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi di kelas. Jumlah ini berbeda bila 

dibandingkan dengan siklus I yang hanya 69,56%  atau 16 siswa. Siswa mulai 

percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru karena sudah 

memahami media teks wawancara tokoh dan dapat menulis paragraf argumentasi 

di kelas. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi siswa dalam bersungguh-

sungguh melaksanakan tugas yang diberikan guru (dalam hal ini peneliti) saat  

pembelajaran menulis paragraf argumentasi di kelas.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui selama proses pembelajaran 

siklus II sebagian besar siswa menunjukkan sikap dan respon yang positif. Secara 

keseluruhan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh pada siklus II ini sudah berjalan 

dengan baik dan hasilnya memuaskan serta mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.3.3.2 Jurnal Siklus II 

 Jurnal yang digunakan dalam tindakan siklus II masih sama dengan 

yang digunakan pada siklus I. Jurnal yang digunakan dalam siklus II adalah jurnal 

siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 
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melalui media teks wawancara tokoh. Sedangkan jurnal guru berisi hasil 

pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh.   

4.1.3.3.2.1 Jurnal Siswa Siklus II 

Jurnal siswa pada siklus II sama dengan jurnal siswa pada siklus I. Jurnal 

siswa dapat mengungkapkan semua yang dirasakan siswa saat mengikuti 

pembelajaran. Jurnal siswa ini diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Jurnal siswa berisi lima pertanyaan yaitu (1) bagaimanakah 

kesanmu terhadap materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang 

disampaikan guru pada pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui model 

think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh, (2) bagaimanakah 

pendapatmu tentang kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui 

media teks wawancara tokoh dengan model think-talk-write, (3)  kesulitan apa 

saja yang kamu alami selama proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh,  (4) 

upaya apa yang kamu lakukan ketika mengalami kesulitan dalam menulis paragraf 

argumentasi, (5) apa saran dan tanggapanmu terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh. 

Ketika peneliti membagikan jurnal siswa, siswa sudah merasa terbiasa 

karena pengisian jurnal tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya pada siklus 

I. Siswa terlihat sangat antusias dalam mengisi jurnal sesuai dengan pendapat dan 
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perasaan yang mereka alami selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

Aspek yang pertama, pendapat siswa tentang kegiatan menulis paragraf 

argumentasi melalui media teks wawancara tokoh dengan model think-talk-write. 

Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh beragam dan 

bervariasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka 

merasa senang dengan adanya model think-talk-write saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi yang memotivasi mereka untuk aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam 

membuat paragraf argumentasi dengan adanya media teks wawancara tokoh saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Menurut mereka, media tersebut merupakan media inovatif dan kreatif yang 

sebelumnya mereka belum pernah menggunakannya dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Mereka juga memberikan saran agar media teks wawancara 

tokoh dapat digunakan dalam pembelajaran yang lainnya, tidak hanya dalam 

pembalajaran menulis paragraf argumentasi.  

Aspek kedua yaitu pendapat siswa tentang kegiatan menulis paragraf 

argumentasi melalui media teks wawancara tokoh dengan model think-talk-write. 

Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui teks wawancara tokoh beragam dan bervariasi. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka merasa 

senang dengan adanya model think-talk-write saat pembelajaran menulis paragraf 
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argumentasi yang memotivasi mereka untuk aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam membuat paragraf 

argumentasi dengan adanya media teks wawancara tokoh saat pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut mereka, 

media tersebut merupakan media inovatif dan kreatif yang sebelumnya mereka 

belum pernah menggunakannya dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  

Aspek ketiga yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa selama proses 

pembelajaran. Kesulitan yang dialami oleh siswa pada siklus II ini yaitu sulit 

dalam menentukan ejaan yang benar dan singkatan yang sesuai dengan kaidah 

ejaan yang disempurnakan pada paragraf argumentasi yang akan mereka buat. 

Tetapi, pada siklus II ini kesulitan tersebut sedikit demi sedikit dapat teratasi dan 

mulai berkurang. Mereka merasa sudah bisa memahami media teks wawancara 

tokoh yang membantu dan memudahkan mereka dalam menulis paragraf 

argumentasi.  

Aspek keempat yaitu upaya yang dilakukan ketika mengalami kesulitan 

menulis paragraf argumentasi. Pernyataan dari R8 “Mencoba untuk membaca 

berulang-ulang teks wawancara tersebut, jadi akan terasa mudah untuk menulis 

paragraf argumentasi.” 

Aspek yang terakhir adalah saran dan tanggapan terhadap pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi. Sebagian besar siswa merasa senang dan antusias 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Mereka merasa 

pembelajaran ini mudah dipahami dan pembelajaran menulis paragraf 
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argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

untuk terus ditingkatkan dan diterapkan pada materi-materi yang lain, terlihat 

pada pernyataan R12 “kesan pembelajaran dengan model ini lebih mudah 

dipahami, pesan saya agar pembelajaran ini diteruskan dan dikembangkan, 

sarannya adalah lebih baik dalam menyampaikan pelajaran.” 

4.1.3.3.2.2 Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru berisi hal-hal yang dilihat, dirasakan dan dialami guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jurnal guru berisi hal-hal sebagai berikut, (1) 

bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui media teks wawancara tokoh dengan model think – talk – 

write; (2) bagaimana keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh; (3) bagaimana respons siswa terhadap model think-talk-write 

dengan media teks wawancara tokoh dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi; dan (4) uraikan kelebihan dan kekurangan yang muncul selama 

proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-

talk-write dengan media teks wawancara tokoh.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

ditunjukkan dengan respon dari beberapa siswa yang bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dan bersedia menuliskan dan 

membacakan hasil paragraf argumentasi yang telah dibuat oleh kelompoknya di 

depan kelas. Beberapa siswa sudah ada yang berani bertanya kepada guru ketika 
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mengalami kesulitan. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang bertanya secara 

langsung saat guru melakukan pengawasan dan berkeliling kearah mereka. 

Respons siswa terhadap model think-talk-write dengan media teks 

wawancara tokoh juga sudah cukup baik. Setelah siswa mengamati contoh teks 

wawancara tokoh yang diberikan oleh guru, kemudian guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk menulis paragraf argumentasi. Siswa antusias dalam 

mengerjakan dengan  cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya.  

4.1.3.3.2.3 Wawancara Siklus II 

Kegiatan wawancara pada siklus II ini sama dengan wawancara yang 

dilakukan pada siklus I, yakni dilakukan setelah selesai pembelajaran. Kategori 

siswa dan aspek yang akan diwawancarakan masih sama dengan siklus I. Sama 

seperti siklus I, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II difokuskan 

pada tiga orang yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk siswa saat kegiatan 

wawancara diantaranya (1) apakah kamu tertarik dan senang dengan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi, (2) apa kesulitan-kesulitan yang kamu alami 

selama proses pembelajaran, (3) bagaimana kemampuan kamu menulis paragraf 

argumentasi setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi; (4) 

bagaimana perasaan kamu ketika melakukan proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan media teks wawancara tokoh ; dan (5) apa kesan 

kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

media teks wawancara tokoh; (6) apa saran kamu terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan media teks wawancara tokoh. 
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 Menurut ketiga responden yang di wawancarai, mereka merasa senang 

dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh. Mereka menuturkan bahwa pembelajaran 

seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guru hanya memberikan materi 

dan tugas kepada siswa, sehingga siswa tidak aktif untuk menemukan informasi, 

konsep secara mandiri. 

Kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi dan sedang merasa belum menghadapi kesulitan yang berarti sama 

seperti pada siklus I. Sementara menurut siswa yang mendapatkan nilai rendah, 

dia mengaku adanya  kesulitan dalam menentukan ejaan dan singkatan yang benar 

saat mereka menulis paragraf argumentasi. Hal tersebut disebabkan 

ketidakseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan 

oleh guru saat pembelajaran berlangsung dan kesulitan menemukan informasi 

yang ada pada teks wawancara tokoh. 

Kesulitan yang dialami siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam 

menulis paragraf argumentasi berbagai macam. Salah satunya, kesulitan dalam 

menentukan ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis paragraf 

argumentasi. Hal tersebut diatasi dengan lebih serius dan sungguh-sungguh dalam 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran 

berlangsung. Kesulitan yang lain yaitu sulit dalam menemukan informasi yang 

ada pada teks wawancara. Mereka mengatasi kesulitan itu dengan bertanya kepada 

guru saat pembelajaran berlangsung. 
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Tingkat kepahaman siswa setelah proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan media teks wawancara sangat beragam. Menurut siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, “saya juga menjadi paham dengan dengan materi 

paragraf argumentasi dan bagaimana menulis paragraf argumentasi yang baik”. 

Menurut siswa yang mendapatkan nilai sedang, “saya merasa paham sekarang 

bagaimana cara menulis paragraf argumentasi yang baik”. Sedangkan menurut 

siswa yang mendapatkan nilai rendah mengaku bahwa dia sudah bisa menulis 

paragraf argumentasi dengan baik pada siklus II ini, hal ini dibuktikan “ saya  

sekarang sudah bisa menulis paragraf argumentasi dengan baik” ujarnya, saat 

diwawancarai. 

 Perasaan siswa tentang pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui teks wawancara tokoh adalah sebagai 

berikut. Menurut siswa yang memperoleh nilai tinggi, dia merasa pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti cukup menarik dan 

dengan teks wawancara tokoh dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. Teks wawancara tokoh yang digunakan juga sangat 

membantu siswa untuk menemukan informasi yang ada pada teks wawancara 

tokoh sehingga mempermudah untuk menulis paragraf argumentasi, “dengan 

media teks wawancara tokoh siswa dapat dengan mudah menuangkan ide yang 

ada di dalam teks wawancara tokoh ke dalam paragraf argumentasi yang akan 

dibuat” ujarnya, saat diwawancarai.  

Siswa yang mendapatkan nilai sedang dan rendah juga merasa tertarik 

dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang telah dilakukan. 
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Menurut mereka, pembelajaran seperti ini memudahkan mereka dalam memahami 

materi yang dipaparkan oleh peneliti. Kegiatan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi yang baru saja dilakukan merupakan suatu hal yang baru dialami 

oleh siswa dan sebaiknya sering dilakukan dalam pembelajaran yang lain. 

Sebagian besar siswa merasa senang setelah mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui teks wawancara 

tokoh,  baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, maupun rendah 

mengaku antusias dan termotivasi dalam mengikuti setiap langkah pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru dan melaksanakan setiap instruksi yang diberikan. 

 Selain itu, menurut mereka pembelajaran melalui model think-talk-write 

dengan pemanfaatan media teks wawancara tokoh, pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menjadi lebih mudah dipahami. Model think-talk-write memotivasi 

mereka untuk lebih aktif mengambil peran di dalam kelas saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Jadi, kesimpulannya siswa merasa senang dan terbantu 

dalam memahami materi pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan adanya 

pembelajaran paragraf argumentasi melalui model think-talk-write dengan 

pemanfaatan media teks wawancara tokoh.  

Saran yang diberikan oleh siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi yang telah dilakukan, diantaranya semua siswa mengatakan merasa 

termotivasi untuk lebih mendalami materi paragraf argumentasi dengan 

digunakannya media teks wawancara tokoh. Menurut mereka, media teks 

wawancara sebaiknya juga digunakan dalam pembelajaran yang lain, tidak hanya 

dalam pembelajaran paragraf argumentasi saja. Selain itu, adanya model yang 
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beragam dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya terus dilakukan 

dengan tujuan untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan memudahkan mereka dalam memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru. 

4.1.3.3.2.4  Dokumentasi Siklus II 

 Dokumentasi yang digunakan peneliti pada siklus II ini hampir sama 

dengan dokumentasi pada siklus I yaitu berupa dokumentasi foto. Dokumentasi 

foto diambil selama kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara berlangsung.  

Pada siklus II ini dokumetasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan guru, aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan 

diskusi kelompok, dan aktivitas siswa ketika menulis paragraf argumentasi.   

  

 

 

 

 

Gambar 17 Guru dan siswa melakukan apersepsi       Gambar 18 Siswa bersama guru melakukan tanya jawab 
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Gambar 19 Guru menunjukkan media        Gambar 20 Siswa melakukan kegiatan think 

                   teks wawancara tokoh                

 

 

 

 

 

 Gambar 21 Siswa melakukan kegiatan talk  Gambar 22 Siswa melakukan kegiatan write                                                                                                           

4.1.3.3.2.4 Refleksi Siklus II 

 Pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh pada siklus II ini berjalan dengan baik dan 

hasilnya pun maksimal. Hal ini dibuktikan dari data tes menulis paragraf 

argumentasi melalui media teks wawancara pada siklus II, dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata tes menulis paragraf argumentasi siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus 

mengalami peningkatan dibanding siklus I. Nilai rata-rata klasikal yang diperoleh 

siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus pada pembelajaran keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siklus II dalam kategori baik yaitu sebesar 84,17 dibanding 

nilai rata-rata siklus I 70,30 atau kategori kurang. Hasil tes pada siklus II ini sudah 

memuaskan karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 
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telah ditentukan yaitu sebesar 75. Rincian peningkatan nilai rata-rata siklus II 

dibanding siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 31. Perbandingan Nilai Rata-rata Siklus I dan Nilai Rata-rata Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah Nilai 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-Rata 

S.I S.II S.I S.II S.I S.II Siklus I Siklus II 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Sangat 

baik 

Baik 

Kurang 

Sangat 

Kurang  

90-100 

 

75-89 

60-74 

0-59 

0 

 

5 

17 

1 

  2 

 

21 

  - 

  - 

     0 

 

  402 

1158 

    57 

185 

 

1751 

   - 

   - 

0 

 

21,73 

73,91 

  4,36 

  8,69 

 

91,31 

   0 

   0 

=  1617 

   23 

= 70,30 

(katego

ri 

kurang) 

= 1936 

   23 

 

= 84,17 

(katego

ri baik) 

Jumlah 23 23 1617 1745 100 100 70,30 84,17 

 

 Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, catatan harian guru, 

catatan harian siswa, wawancara, dan dokumentasi, perilaku siswa pada 

pembelajaran siklus II ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan siklus I. Data 

hasil observasi, dapat dilihat bahwa semakin banyak siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, siswa lebih antusias dan sungguh-sungguh dalam menulis 

paragraf argumentasi, dan lebih mudah dalam menulis paragraf argumentasi 

karena penggunaan media teks wawancara tokoh dalam pembelajaran. Dari data 

catatan harian siswa dan wawancara yang dilakukan pada siklus II, dapat 
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diketahui bahwa banyak siswa yang tertarik dan senang dengan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write dan media teks 

wawancara tokoh. Selain itu, dari hasil dokumentasi juga dapat dilihat bahwa 

siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh dalam menulis paragraf 

argumentasi saat pembelajaran berlangsung. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tes dan hasil nontes 

siklus II pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh pada siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus 

sudah mencapai kriteria ketuntasan  (KKM) yang ditetapkan yaitu sebesar 75 dan 

tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian keterampilan menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap-tiap 

siklus dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil penelitian siklus I 

dan siklus II.  

Pembahasan hasil penelitian siklus II ini didasarkan pada hasil data 

penelitian tes dan nontes. Pembahasan hasil tes berdasarkan hasil nilai yang 

mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 

wawancara tokoh. Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

ada 7 aspek penilaian, meliputi (1) kesesaian judul, (2) pengembangan ide pokok 
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ke dalam paragraf argumentasi sesuai teks wawancara tokoh, (3) kelengkapan isi 

paragraf argumentasi, (4) pilihan kata (diksi) (5) keefektifan kalimat, (6) ejaan dan 

tanda baca, dan (7) kerapian tulisan. Pembahasan hasil perubahan perilaku atau 

aspek nontes berdasarkan pada 5 bentuk instrumen penelitian, yaitu (1) observasi, 

(2) jurnal guru, (3) jurnal siswa, (4) wawancara, dan (5) dokumentasi foto. Berikut 

pembahasan berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II. 

4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Paragraf 

Argumentasi  Menggunakan Model Think-Talk-Write dengan Media 

Teks Wawancara Tokoh   

Penelitian terhadap keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh ini dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus juga melalui beberapa tahap, 

yaitu pendahuluan, inti, penutup. Penelitian terhadap keterampilan menulis 

paragraf argumentasi didasarkan pada hasil wawancara dengan guru bahasa 

Indonesia kelas VII-A yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi masih belum maksimal. Selain itu, perilaku siswa 

juga masih menunjukkan perilaku yang negatif. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian menulis paragraf argumentasi dengan menerapkan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh melalui beberapa tahapan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan 

apersepsi, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, 
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peneliti memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai pengalaman 

menulis paragraf argumentasi. Akan tetapi, hanya ada sebagian siswa yang 

menjawab pertanyaan dari guru. Siswa masih belum siap mengikuti pembelajaran 

karena siswa masih kaget dan asing dengan guru yang ada di depan. 

 Pada siklus I, yaitu proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model pembelajaran think-talk-write melalui media teks wawancara 

tokoh. Kegiatan yang dilakukan, yaitu siswa mengamati teks wawancara tokoh 

dan contoh paragraf argumentasi, kemudian siswa menganalisis pengertian dan 

ciri-ciri paragraf argumentasi tersebut. Setelah siswa paham dengan pengertian 

dan ciri-ciri paragraf argumentasi, siswa disuruh mengamati teks wawancara 

tokoh, kemudian mereka berkelompok untuk membahas informasi yang telah 

mereka temukan, menulis paragraf argumentasi berdasarkan teks wawancara 

tokoh secara individu, dan membacakan hasil pekerjaan mereka.  

Proses pembelajaran pada siklus I berbeda pada proses pembelajaran pada 

siklus II. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran pada siklus II dilakukan 

perbaikan dari siklus I. Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi pada 

siklus II pertemuan pertama diisi dengan tanya jawab tentang kesulitan siswa 

dalam menulis paragraf argumentasi, guru dan siswa bertanya jawab tentang 

menyunting paragraf argumentasi dan siswa mendengarkan kriteria penilaian 

menulis paragraf argumentasi. Hal ini dilakukan karena sebagian siswa masih 

belum paham tentang penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar, serta 

tidak memberikan judul pada hasil pekerjaan mereka. Setelah siswa paham 

tentang menyunting, siswa diberi hasil pekerjaan mereka padasiklus I untuk 
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disunting. Masing-masing siswa menukar hasil pekerjaan mereka dengan teman 

satu kelompoknya, siswa mengamati teks wawancara tokoh dari hasil pekerjaan 

teman, siswa berdiskusi tentang isi teks wawancara tokoh dan hasil pekerjaan 

teman, siswa menyunting paragraf argumentasi teman dari segi isi maupun 

bahasa, siswa mengembalikan hasil pekerjaan yang telah disunting kepada 

pemiliknya dan masing-masing siswa memperbaiki hasil pekerjaan mereka 

berdasarkan hasil suntingan teman. Selain itu, pada siklus I tidak ada materi 

menyunting, sehingga siswa masih bingung dengan penggunaan bahasa dan ejaan 

yang baik dan benar.  

Pertemuan kedua pada siklus II pun berbeda dari siklus I. Proses 

pembelajaran diisi dengan masing-masing siswa diberi teks wawancara tokoh 

yang berbeda dari pertemuan sebelumnya, siswa mengamati teks wawancara 

tokoh yang diberikan oleh guru, siswa mencatat informasi yang ada dalam teks 

wawancara tokoh tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperjelas siswa 

dalam menganalisis teks wawancara tokoh dan meudahkan siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Setelah itu, siswa berdiskusi mengenai isi teks 

wawancara tokoh. hal ini dilakukan agar siswa bisa bertukar informasi yang telah 

mereka temukan pada tahap berpikir. Setelah siswa berdiskusi, siswa menulis 

pokok-pokok informasi yang telah mereka diskusikan secara runtut, siswa menulis 

paragraf argumentasi berdasarkan informasi yang telah mereka temukan. Siswa 

biasanya langsung menuliskan gagasan mereka tanpa menulis pokok-pokok yang 

ingin mereka tulis. Hal itu menyebabkan hasil tulisan mereka tidak runtut. Oleh 

sebab itu, guru meminta siswa untuk menulis pokok-pokok informasi yang telah 
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mereka temukan secara runtut sebelum mereka kembangkan ke dalam paragraf 

argumentasi. Setelah mereka selesai menulis paragraf argumentasi, siswa disuruh 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka sebagai hasil siklus II yang akan dinilai 

berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. 

Proses pembelajaran ditutup denagn kegiatan penutup. Pada setiap 

pertemuan, baik siklus I maupun siklus II, guru mengisi kegiatan penutup dengan 

menyimpulkan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Guru bersama siswa 

merefleksi pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh dan memberikan motivasi siswa untuk 

tetap semangat belajar dan menutupnya dengan ucapan salam.  

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan 

Model Think-Talk-Write Siswa Kelas VII-A SMP 4 Kudus 

Penelitian keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh kelas VII-A SMP 4 Kudus 

didasarkan pada hasil dari penelitian siklus I dan  penelitian siklus II. Hasil 

penelitian pada tiap siklus ini diperoleh dari data tes dan data nontes. Data 

tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa dan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku yang 

terjadi pada siswa setelah dilakukannya pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

Kondisi awal kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi 

merupakan kondisi dimana siswa belum melakukan kegiatan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks 
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wawancara tokoh yang dilakukan oleh peneliti. Kondisi awal dapat diketahui dari 

hasil tes yang diperoleh peneliti dari guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang mengampu kelas VII-A SMP 4 Kudus yang menjadi subjek 

penelitian ini. Hasil tes kondisi awal keterampilan menulis paragraf aargumentasi 

siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus termasuk dalam kategori sangat kurang atau 

sebesar 53. 

Berdasarkan kondisi awal keterampilan menulis paragraf argumentasi 

yang telah diketahui ini, peneliti melakukan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

pada siklus I. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kemampuan menulis paragraf 

argumentasi yang dimiliki oleh siswa dapat terjadi peningkatan dan memenuhi 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu sebesar 75. Hasil tes pada siklus I 

ini dapat menunjukkan kemampuan awal siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh, 

yaitu sebesar 70,30 atau kategori kurang. Memang, hasil tersebut telah mengalami 

peningkatan dari kondisi awal sebelumnya. Tetapi, hasil tes pada siklus I ini 

belum memenuhi KKM yang ditentukan, yaitu 75. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi setelah dilakukan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh 

digunakan data tes yang diperoleh dari tes pada siklus I dan siklus II. Hasil kedua 

tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui adanya perubahan 

peningkatan nilai. Pada siklus I dan siklus II ditargetkan nilai rata-rata kelas 
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keseluruhan indikator atau nilai komunikatif adalah 75. Berikut ini uraian 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh siswa kelas VII-A SMP Negeri 4 

Kudus pada siklus I dan siklus II. 

 Hasil tes menulis paragraf argumentasi pada prasiklus, siklus I, siklus II dapat 

dilihat pada tabel 44 berikut ini.  

Tabel 32 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi pada 

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No 

 

Aspek 

Nilai Rata-Rata Kelas Peningkatan 

PS SI SII PS-SI SI-SII PS-SII 

1 Kesesuaian judul 55,65 87,82 95,65 32,17 7,83 40 

2 Pengembangan ide 

pokok ke dalam 

paragraf 

argumentasi sesuai 

dengan teks 

wawancara 

54,78 70,43 86,95 15,65 16,52 32,17 

3 Kelengkapan isi 

paragraf  

46,08 63,47 80 17,39 16,53 33,92 

4 Pilihan kata (diksi) 56,52 74,78 86,08 18,26   11,3 29,56 

5 Keefektifan 

kalimat 

57,39 71,30 86,08 13,91 14,78 28,69 

6 Ejaan dan tanda 

baca 

51,30 63,47 76,52 12,17 13,05 25,22 

7 Kerapian Tulisan 71,30 85,21 90,43 13,91  5,22 19,13 

Nilai Rata-Rata 53 70,30 84,17 17,30 13,87 31,17 

 

Keterangan: 
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PS=Prasiklus, SI=Siklus I, SII=Siklus II 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi data tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dari prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dijelaskan bahwa 

keterampilan menulis paragraf argumentasi pada setiap siklus mengalami 

peningkatan. Uraian tabel tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

 Pada aspek kesesuaian judul, nilai rata-rata siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 32,17 dari tes prasiklus. Judul yang dibuat siswa sudah sesuai 

dengan isi teks wawancara. Pembelajaran menulis paragraf argumentasi siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 7,83 dari siklus I. Peningkatan nilai rata-rata pada 

aspek kesesuaian judul dari prasiklus ke siklus II sebesar 40. Jadi nilai yang 

diperoleh siswa sebesar 55,65.  

Peningkatan ini disebabkan pada siklus II masing-masing siswa diberi 

contoh teks wawancara tokoh yang berbeda topik dari siklus I, sehingga mereka 

lebih memahami dan terarah dalam menulis paragraf argumentasi yang sesuai 

dengan judul.  

Setelah dilakukan pembelajaran dengan model think-talk-write, 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan model think-talk-write memberi 

kesempatan siswa untuk berdiskusi, menyelidiki mengenai materi yang dipelajari 

sebelum praktik menulis paragraf argumentasi dengan menggunakan media teks 

wawancara tokoh.  

 Pada aspek pengembangan ide pokok nilai rata-rata pada tes siklus I 

meningkat sebesar 15,65 dari tes prasiklus. Nilai rata-rata pada siklus II 
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mengalami peningkatan sebesar 16,52 dari hasil tes siklus I. Pada pembelajaran 

siklus II siswa sudah menguasai aspek pengembangan ide pokok. 

Peningkatan nilai rata-rata pada aspek pengembangan ide pokok dari 

prasiklus ke siklus II sebesar 32,17. Jadi nilai yang diperoleh siswa sebesar 54,78. 

Model think-talk-write sangat efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi.  

    Hal ini dikarenakan model think-talk-write dapat melatih siswa untuk 

berperan aktif dan terjun langsung di dalam proses pembelajaran sehingga materi 

yang didapat siswa lebih bermakna dan mudah dipahami. Selain itu, media teks 

wawancara tpkoh sangat membantu siswa dalam mengembangkan ide pokok.

 Pada aspek kelengkapan isi nilai rata-rata pada tes siklus I meningkat 

sebesar 17,39 dari tes prasiklus. Nilai rata-rata pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 16,53 dari hasil tes siklus I. Pada pembelajaran siklus II 

siswa sudah menguasai aspek kelengkapan isi. Peningkatan nilai rata-rata pada 

aspek kelengkapan isi dari prasiklus ke siklus II sebesar  33,92. Jadi nilai yang 

diperoleh siswa sebesar 46,08.  

     Peningkatan pada aspek ini terjadi karena model think-talk-write sangat 

efektif digunakan dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Hal ini 

dikarenakan model think-talk-write dapat melatih siswa untuk berperan aktif dan 

terjun langsung di dalam proses pembelajaran sehingga materi yang didapat siswa 

lebih bermakna dan mudah dipahami. Selain itu, media teks wawancara sangat 

membantu siswa dalam mengembangkan isi paragraf.  
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Peningkatan dari tes prasiklus ke tes siklus I pada aspek pilihan kata 

(diksi)  sebesar 18,26.  Pada pembelajaran siklus II rata-rata nilai meningkat 11,30  

dari siklus I. Siswa sudah baik menulis paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan aspek pilihan kata (diksi). Peningkatan nilai rata-rata pada aspek 

pilihan kata (diksi) dari prasiklus ke siklus II sebesar 29,56.  Jadi nilai yang 

diperoleh siswa sebesar 56,52. Siswa sudah mampu menggunakan pilihan kata 

(diksi) yang tepat.   

Hasil menulis paragraf argumentasi siswa pada aspek pilihan kata tahap 

prasiklus termasuk dalam kategori sangat kurang. Masih banyak dijumpai kata 

yang tidak sesuai dengan isi teks wawancara. Walaupun penggunaan kalimat 

sudah baik, siswa kesulitan menentukan pilihan kata yang tepat. Akibatnya, hasil 

tulisan siswa pada tahap prasiklus adalah paragraf argumentasi yang sangat 

sederhana. Ada siswa yang hanya membuat paragraf argumentasi yang terdiri dari 

empat kalimat saja.   

Peningkatan dari tes prasiklus ke tes siklus I pada aspek keefektifan 

kalimat  sebesar 13,91.  Pada pembelajaran siklus II rata-rata nilai meningkat 

14,78  dari siklus I. Siswa sudah baik menulis paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan aspek keefektifan kalimat. Peningkatan nilai rata-rata pada aspek 

keefektifan kalimat dari prasiklus ke siklus II sebesar 28,69.  Jadi nilai yang 

diperoleh siswa sebesar 57,39. Siswa sudah mampu menggunakan kalimat efektif 

yang tepat. 

Pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca, nilai rata-rata siswa pada tes 

siklus I meningkat sebesar 12,17 dari prasiklus. Pada siklus I siswa sudah mulai 
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mampu menulis  paragraf argumentasi dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Pada siklus II peningkatan rata-rata sebesar 13,05 dari siklus I. Peningkatan nilai 

rata-rata pada aspek ejaan dan tanda baca dari prasiklus ke siklus II sebesar 25,22 

Tahap ini siswa sudah mampu menulis paragraf argumentasi dengan ejaan dan 

tanda baca yang jelas. Jadi nilai yang diperoleh siswa sebesar 51,30.  

Pada aspek kerapian tulisan, nilai rata-rata siswa pada tes siklus I 

meningkat sebesar 13,91 dari prasiklus. Pada siklus I siswa sudah mulai mampu 

menulis paragraf argumentasi dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Pada 

siklus II peningkatan rata-rata sebesar 5,22 dari siklus I. Peningkatan nilai rata-

rata pada aspek kerapian tulisan dari prasiklus ke siklus II sebesar 19,13. Tahap 

ini siswa sudah mampu menulis paragraf argumentasi dengan tulisan yang rapi 

dan mudah dibaca. Jadi nilai yang diperoleh siswa sebesar 71,30.  

 Berdasarkan rata-rata nilai dan peningkatan dari masing-masing aspek 

menulis paragraf argumentasi prasiklus dapat disimpulkan hasil rata-rata skor 

kelas mencapai 53 atau dengan kategori sangat kurang. Skor tersebut berasal dari 

penjumlahan 7 aspek yang dinilai. Aspek kesesuaian judul memperoleh nilai rata-

rata sebesar 55,65  dengan kategori  sangat kurang. Aspek pengembangan ide 

pokok memperoleh nilai rata-rata sebesar 54,78 dengan kategori sangat kurang. 

Aspek kelengkapan isi memperoleh nilai rata-rata sebesar 46,08 dengan kategori 

sangat kurang. Aspek pilihan kata (diksi) memperoleh nilai rata-rata sebesar 56,52 

dengan kategori sangat kurang. Aspek keefektifan kalimat memperoleh nilai rata-

rata sebesar 57,39 dengan kategori sangat kurang.  Aspek ejaan dan tanda baca 

memperoleh nilai rata-rata sebesar  51,30 dengan kategori sangat kurang. Dan 
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aspek kerapian tulisan memperoleh nilai rata-rata sebesar 71,30 dengan kategori 

kurang. 

 Hasil tes siklus I menulis paragraf argumentasi dengan nilai rata-rata 70,30 

dengan kategori kurang. Skor tersebut berasal dari penjumlahan 7 aspek yang 

dinilai. Aspek kesesuaian judul memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,82 dengan 

kategori baik. Aspek pengembangan ide pokok memperoleh nilai rata-rata sebesar 

70,43 dengan kategori kurang. Aspek kelengkapan isi memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 63,47 dengan kategori kurang. Aspek pilihan kata (diksi) memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 74,78  dengan kategori kurang. Aspek keefektifan kalimat 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 71,30 dengan kategori kurang. Aspek ejaan 

dan tanda baca memperoleh nilai rata-rata sebesar 63,47 dengan kategori kurang. 

Dan aspek terakhir yaitu kerapian tulisan memperoleh nilai rata-rata sebesar 85,21 

dengan kategori baik. 

 Hasil tes menulis paragraf argumentasi siklus II diperoleh nilai rata-rata 

84,17 dengan kategori baik. Skor tersebut berasal dari penjumlahan 7 aspek yang 

dinilai. Aspek kesesuaian judul memperoleh nilai rata-rata sebesar 95,65 dengan 

kategori sangat baik. Aspek pengembangan ide pokok memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 86,95 dengan kategori baik Aspek kelengkapan isi memperoleh nilai rata-

rata sebesar 80 dengan kategori baik. Aspek pilihan kata (diksi) memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 86,08 dengan kategori baik. Aspek keefektifan kalimat 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 86,08 dengan kategori baik. Aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,52 dengan kategori 
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baik. Dan aspek kerapian tulisan memperoleh nilai rata-rata sebesar 90,43 dengan 

kategori sangat baik. 

 Pencapaian skor pada siklus II sebesar 84,17 telah memenuhi target, 

bahkan mampu melampaui kriteria ketuntasan minimal sebesar 75.  Pemerolehan 

hasil tes ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh pada siswa 

kelas  VII SMP 4 Kudus telah berhasil.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan keterampilan siswa per aspek 

penilaian menulis paragraf argumentasi semakin banyak yang mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 13,87 dari siklus I dan  31,17 dari prasiklus. 

 

4.2.3  Perubahan Perilaku Siswa setelah Pembelajaran Menulis Paragraf 

Argumentasi dengan Model Think-Talk-Write melalui Media Teks 

Wawancara Tokoh 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya meneliti keterampilan 

menulis paragraf argumentasi saja, tetapi juga meneliti perubahan perilaku siswa 

pada siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil nontes yang meliputi pedoman 

observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa sebagian peningkatan keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi siswa belum siap mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh. 

Berdasarkan hasil observasi antara siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa 

telah terjadi perubahan perilaku belajar siswa. Siswa memperoleh skor sesuai 
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dengan perilaku belajarnya. Berdasarkan data observasi pada siklus I dan siklus II, 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa dalam satu kelas dapat dibandingkan dalam 

tabel 33. Tabel 33 berikut ini akan menyajikan perbandingan data hasil observasi 

siklus I dan siklus II. 

Tabel 33 Perbandingan Data Hasil Observasi Siklus I dan II 

No. 
Aspek 

Amatan 

Siklus I Siklus II Keterangan 

Perubahan % Kategori % Kategori 

1. 1 82,60 Baik 91,30 Sangat Baik Positif 

2. 2 78,26 Baik  78,26 Baik Positif 

3. 3 73,91 Kurang  91,30 Sangat Baik Positif 

4. 4 43,47 Sangat 

kurang 

78,26 Baik Positif 

5. 5 39,13 Sangat 

kurang 

82,60 Baik  Positif 

6. 6 69,56 Kurang  86,95 Baik Positif 

7. 7 60,86 Kurang  86,95 Baik  Positif 

8. 8 47,82 Sangat 

kurang  

78,26 Baik  Positif 

9. 9 69,56 Kurang  82,60 Baik  Positif  

 

Keterangan: Aspek Amatan: (1) Siswa merespons dan memperhatikan penjelasan 

guru, (2) Siswa memperhatikan media teks wawancara tokoh yang telah tersedia, 

(3) siswa memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibawa guru, (4) 

siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran, (5) Siswa aktif 

dalam diskusi kelompok, (6) Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi, (7) Siswa termotivasi dan antusias terhadap pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media 
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teks wawancara tokoh, (8) Siswa disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan (9) 

siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru.  

 Berdasarkan tabel 34 dapat diketahui bahwa tingkat tingkah laku siswa 

dalam memperhatikan penjelasan dengan antusias meningkat dalam perilaku 

positif. Pada siklus I siswa yang memperhatian penjelasan guru dengan antusias  

sebesar 82,60%  meningkat menjadi 91,30%  dari 23 siswa pada siklus II. 

 Tindakan guru pada pembelajaran siklus II pada aspek memperhatikan 

media teks wawancara tokoh yang telah tersedia. Pada siklus I, siswa sebesar 

78,26% dan 78,26% dari 23 siswa pada siklus II. Terlihat siswa sangat serius 

memperhatikan contoh teks wawancara tokoh.  

 Pada aspek memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibawa guru 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 73,91% 

dan berubah menjadi 91,30% dari 23 siswa pada siklus II. Terlihat siswa sangat 

serius memperhatikan contoh paragraf argumentasi dengan baik. 

 Aspek keempat yaitu siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan 

pembelajaran. Dari hasil observasi mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Pada siklus I, siswa sebesar 43,47% dan berubah menjadi  78,26% dari 23 siswa 

pada siklus II. Siswa sudah berani, aktif dan tidak ragu-ragu dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Siswa merasa senang dengan kegiatan 

ini karena dapat melatih rasa percaya dirinya. Siswa tidak lagi menunggu untuk 

ditunjuk dalam menyampaikan pendapat.   

 Aspek kelima, siswa aktif dalam diskusi kelompok. Dari hasil observasi 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 39,13% 
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dan berubah menjadi 82,60% dari 23 siswa pada siklus II. Siswa sangat 

menikmati diskusi kelompok dengan temannya. Siswa tidak terlihat canggung dan 

lebih berani saat mengeluarkan pendapat dalam kelompoknya. Siswa lebih aktif, 

antusias, dan sungguh-sungguh bekerja sama dalam kelompoknya. Kegiatan 

diskusi kelompok terlihat lebih seru dan mengasyikkan karena banyak siswa yang 

aktif  bekerja sama dalam kelompoknya. Siswa sudah terlihat nyaman bekerja 

sama dengan kelompoknya. Siswa sudah bisa beradaptasi dengan kegiatan diskusi 

kelompok yang diterapkan di kelas. Siswa sudah bisa memahami contoh teks 

wawancara tokoh yang dibagikan oleh guru  

 Pada aspek berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf 

argumentasi mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa 

sebesar 69,56% dan berubah menjadi  86,95% dari 23 siswa pada siklus II. Siswa 

mengerjakan tugas menulis paragraf argumentasi dengan sungguh-sungguh. Siswa 

lebih antusias dan sungguh-sungguh dalam menulis paragraf argumentasi. 

Terbukti dari hasil pekerjaan siswa mengalami peningkatan. Siswa lebih terlatih 

dalam menulis paragraf argumentasi.. 

 Aspek termotivasi dan antusias terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menggunakan model think-talk-write dengan media teks wawancara 

tokoh mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 

60,86% dan berubah menjadi  86,95% dari 23 siswa pada siklus II. Pada aspek ini 

siswa lebih bersemangat dalam menulis paragraf argumentasi menggunakan teks 

wawancara tokoh yang diberikan guru. Siswa lebih antusias dan sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan paragraf argumentasi. 
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 Aspek siswa disiplin dalam mengumpulkan tugas  mengalami perubahan 

ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 47,82% dan berubah menjadi 

78,26% dari 23 siswa pada siklus II. Pada aspek ini siswa lebih disiplin dalam 

mengumpulkan tugas yang diberikan guru.  

 Aspek yang terakhir yaitu percaya diri dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, 

siswa sebesar 69,56% dan berubah menjadi 82,60% dari 23 siswa pada siklus II. 

Pada aspek ini siswa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas menulis paragraf 

argumentasi. 

 Berdasarkan jurnal guru, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sangat baik. Sebelum peneliti datang buku dan alat tulis sudah dipersiapkan 

dengan baik. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga lebih baik. 

Siswa begitu aktif dan respon dalam menanggapi penjelasan yang disampaikan 

guru. Siswa lebih antusias memperhatikan penjelasan guru dibandingkan pada 

siklus sebelumnya. Siswa duduk rapi dan mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik. Tanggapan atau respon siswa pada saat proses pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan menggunakan teks wawancara tokoh lebih baik dari 

siklus I. Siswa menanggapi dengan positif kehadiran peneliti. Dalam mengikuti 

pembelajaran siswa semakin antusias dan serius. Kelebihan pada saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan menggunakan media teks 

wawancara tokoh, kelas sudah terdapat perubahan. Siswa juga tenang dan 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Siswa yang biasa berbicara atau 

bercanda pada saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi berlangsung sudah 
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mulai berkurang. Pembelajaran berjalan dengan baik, lancar dan menarik. Guru 

menerangkan materi siswa memperhatikan dengan seksama, ketika guru 

melontarkan sebuah pertanyaan siswa berebut untuk menjawabnya. Kekurangan 

pada saat proses pembelajaran yaitu ketika diskusi kelompok siswa masih sangat 

ramai dan masih terdapat siswa yang cenderung pasif dalam mengerjakan. 

 Berdasarkan jurnal siswa dan wawancara, masih terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan menulis paragraf argumentasi pada aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca. Kondisi yang ada pada siklus I merupakan permasalahan yang 

harus dicari solusinya dan perlu diadakan siklus II untuk memperbaiki kekurangan 

tersebut sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Untuk mengatasi 

masalah tersebut peneliti melakukan perencanaan dan persiapan yang lebih 

matang dari siklus I. Dengan adanya perbaikan pembelajaran yakni dengan lebih 

banyak mendekati siswa yang belum jelas dan melakukan bimbingan, 

mengintensifkan siswa saat berdiskusi kelompok serta melatih siswa untuk aktif 

bertanya. 

 Manfaat yang diperoleh siswa dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan model think-talk-write  melalui media teks wawancara tokoh 

adalah siswa menjadi lebih mudah untuk menuangkan ide dalam menulis paragraf 

argumentasi, dan paham tentang penulisan paragraf argumentasi. Siswa merasa 

senang selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

model think-talk-write  melalui media teks wawancara tokoh karena selain dapat 

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya juga dapat melatih siswa untuk 
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mengeluarkan pendapatnya. Contoh teks wawancara tokoh yang disajikan guru 

dapat dipahami oleh siswa.  

 Kesulitan yang dihadapi siswa ketika menulis paragraf argumentasi adalah 

dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 

I dan siklus II, kesulitan dalam menggunakan ejaan dan tanda baca  dapat 

dikurangi. Model model think-talk-write  melalui media teks wawancara tokoh 

memberikan pengetahuan baru bagi siswa. Belajar dengan model think-talk-write  

memberi pengetahuan baru bagi mereka. Tanggapan yang diberikan siswa untuk 

pembelajaran adalah pembelajaran yang diberikan guru tidak membosankan.  

 Penelitian ini terdiri atas 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Dari hasil 

penelitian siklus I terlihat bahwa nilai siswa pada keterampilan menulis paragraf 

argumentasi 70,30 atau di bawah kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Sehingga 

peneliti melanjutkan pada siklus II dengan diberikan tindakan yang lebih 

komprehensif. Hasil siklus II terlihat semua siswa dapat mencapai 75 atau telah 

melewati batas KKM. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus II, 

tindakan yang diberikan peneliti kepada siswa mampu memacu siswa untuk 

memahami cara menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

menggunakan media teks wawancara tokoh, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tindakan pada siklus II telah tercapai dengan optimal dan berhenti pada siklus II. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

maka dapat disimpulkan. 

1)  Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write menggunakan media teks wawancara tokoh pada siklus I dan siklus II 

secara keseluruhan memiliki alur yang hampir sama. Akan tetapi, peneliti 

melakukan perbaikan proses pembelajaran pada siklus II. Pada siklus I, siswa 

tidak mendapat materi menyunting, sedangkan pada siklus II siswa mendapat 

materi menyunting kemudian praktik menyunting hasil pekerjaan teman. 

Berdasarkan catatan harian siswa, siswa kesulitan melakukan diskusi dan 

menulis paragraf argumentasi. Oleh karena itu, guru memberikan arahan pada 

siswa untuk mencatat informasi yang telah mereka temukan pada tahap think, 

sehingga pada saat diskusi mereka lebih mudah melakukan diskusi. Selain itu, 

pada siklus II guru juga memberikan arahan pada siswa untuk mencatat 

pokok-pokok informasi yang ada dalam teks wawancara tokoh kemudian 

mengembangkannya ke dalam paragraf argumentasi. Adanya perbaikan pada 

siklus II menjadikan pembelajaran menulis paragraf argumentasi mengalami 

peningkatan dan proses pembelajaran berjalan lancar.  

2) Keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh pada siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus 

106 
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mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata 

pada prasiklus sebesar 53 dan termasuk dalam kategori sangat kurang, 

sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 70,30 dan termasuk dalam 

kategori kurang. Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 17,30. Pada 

siklus II, nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 84,17 dan termasuk dalam 

kategori baik. Dengan demikian, terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 

sebesar 13.87 dan 31,17 dari hasil prasiklus. Perolehan hasil ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-

write melalui media teks wawancara tokoh dapat dikatakan berhasil. 

3) Perilaku siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui media 

teks wawancara tokoh mengalami perubahan ke arah positif. Kesiapan dan 

minat siswa untuk menerima pelajaran sudah mulai terlihat pada siklus I 

namun belum maksimal, siswa masih ada yang memperlihatkan perilaku 

negatif, seperti mengajak bicara temannya, malas-malasan, melamun sendiri, 

dan mengganggu temannya. Pada siklus II, siswa sudah mulai menampakkan 

perubahannya. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan seksama, 

bisa bekerjasama dengan teman satu kelompoknya, siswa berdiskusi dengan 

tertib dan tidak gaduh, bisa menulis teks dialog konservasi lingkungan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan guru. Siswa juga terlihat lebih aktif dalam 

menyampaikan pendapatnya. Selain itu, siswa juga bisa memberikan 

tanggapan terhadap penjelasan teman dengan lebih percaya diri. Dengan 
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demikian, model think-talk-write dan media teks wawancara tokoh dapat 

meningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi. 

5.2 Saran  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dan mengatasi masalah-masalah yang dialami 

siswa. Setelah penelitian dilaksanakan, disarankan. 

1) Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

model yang sesuai dengan pembelajaran, salah satunya menggunakan model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi karena model pembelajaran think-talk-write 

melalui media teks wawancara tokoh dapat membuat siswa lebih aktif dan 

membangun informasinya sendiri. Pembelajaran yang menjadikan siswa 

sebagai subjek pembelajaran memudahkan siswa dalam menyerap materi dan 

informasi yang telah mereka temukan akan selalu diingat karena mereka 

terlibat secara langsung. Pada model think-talk-write juga terdapat kegiatan 

talk, yang menuntut siswa dapat bekerja sama, bertukar informasi, dan 

mengatasi masalah yang mereka hadapi. Selain itu, model pembelajaran 

think-talk-write melalui teks wawancara tokoh juga membantu siswa dalam 

menentukan topik yang akan dikembangkan ke dalam paragraf argumentasi. 

2) Model pembelajarn think-talk-write dengan media teks wawancara tokoh 

dapat dijadikan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi 

siswa kelas VII-A SMP 4 Kudus. Model think-talk-write merupakan salah 
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satu model yang memudahkan siswa menulis dan berbicara. Adanya model 

think-talk-write melalui media teks wawancara tokoh membuat siswa 

bertukar informasi yang telah mereka miliki dengan teman sekelompoknya. 

Hal itu akan mempermudah siswa untuk mengatasi masalah yang mereka 

hadapi karena mereka akan lebih terbuka berbagi dengan teman dibandingkan 

dengan guru.  

3) Bagi peneliti, hendaknya dapat melakukan penelitian serupa dengan 

memadukan atau mengganti model think-talk-write dengan media dan model 

pembelajaran kreatif lainnya dan memberikan contoh-contoh yang lebih 

variatif, sehingga memudahkan siswa dalam melakukan analisis isi dan 

didapatkan alternatif lain untuk pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

yang mampu meningkatkan kemampuan siswa menjadi lebih baik lagi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 4 KUDUS 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menulis 

Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk paragraf argumentasi 

dan pesan singkat 

B. KOMPETENSI DASAR  

 Mengubah  teks wawancara menjadi paragraf argumentasi dengan  

memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tak langsung 

 

C. INDIKATOR 

1. Kognitif 

a. Proses 

 Siswa mampu mengubah teks wawancara tokoh menjadi paragraf 

argumentasi bertema lingkungan 

b. Produk  

 Siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tidak langsung pada teks wawancara tokoh 

yang sesuai dengan kesesuaian judul mencerminkan isi paragraf dan 

bertema lingkungan, mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf 

argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh, kelengkapan isi 

paragraf argumentasi, pilihan kata, keefektifan kalimat, ejaan dan 

tanda baca, dankerapian tulisan. 
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2. Psikomotor 

 Siswa mampu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak 
langsung. 

 Siswa mampu mengembangkan kalimat tidak langsung menjadi 

paragraf argumentasi. 

3. Afektif 

a. Karakter 

 Bekerja sama dalam kelompok 

 Sopan dan jujur dalam mengemukakan pendapat 

 Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam diskusi 

 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

 Apersetif dalam pendapat dan masukan   
b. Keterampilan sosial 

 Bertanya dan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar 

 Menjadi pendengar/penyimak yang baik 

 Membantu teman yang mengalami kesulitan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Kognitif  

a. Proses 

Siswa diharapkan mampu mengubah teks wawancara tokoh menjadi 

paragraf argumentasi 

b. Produk 

Secara individu siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks 

wawancara tokoh yang sesuai dengan kesesuaian judul mencerminkan 

isi paragraf dan bertema lingkungan, mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh, 

kelengkapan isi paragraf argumentasi, pilihan kata, keefektifan 

kalimat, ejaan dan tanda baca, dankerapian tulisan. 

2. Psikomotor 

 Siswa terampil mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak 

langsung. 

 Siswa terampil mengembangkan kalimat tidak langsung menjadi 
paragraf argumentasi. 

3. Afektif  

a. Karakter  

 Kerja sama 

 Kejujuran 

 Kemandirian 

 Tanggung jawab 

 Apresiatif 
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b. Keterampilan sosial 

 Bertanya dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan 
benar 

 Berdiskusi 

 Menjadi pendengar/penyimak yang baik 

 Membantu teman yang mengalami kesulitan  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hakikat paragraf argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta (benar-

benar terjadi) dengan tujuan mempengaruhi pembaca untuk meyakini 

atau menyetujui pendapat tersebut. 

2. Ciri-ciri paragraf argumentasi 

 kalimat utama/pendahuluan berupa pernyataan/gagasan penulis 

yang menarik perhatian pembaca 

 diikuti kalimat-kalimat penjelas yang berisi argumen-argumen 

untuk meyakinkan atau membuktikan kebenaran gagasan awal 

penulis 

 ditutup dengan kesimpulan yang menegaskan gagasan awal 

penulis 

 

3. Langkah-langkah paragraf argumentasi 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis paragraf argumentasi 

sebagai berikut. 

1. Menentukan topik/tema 

2. Mengumpulkan data dari berbagai sumber 

3. Menyusun kerangka paragraf sesuai dengan topik yang dipilih 

4. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf argumentasi 

4. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung 

 Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan 

ucapan orang. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa 

kalimat tanya atau kalimat perintah, dan biasanya ditandai dengan 

tanda (“….”) 
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 Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali 

ucapan orang lain, bagian kutipan pada kalimat langsung berubah 

menjadi kalimat berita. 

5. Contoh kalimat langsung 

 Narasumber: “Seperti masih banyak di temukan sampah tertumpuk 

dimana-mana  

 dan selokan tersumbat karena sampah ini, semua karena kurangnya 

kesadaran 

 masyarakat akan pentingnya  kebersihan.”  

 Contoh kalimat tidak langsung 

 Narasumber mengatakan bahwa masih banyak di temukan sampah 

tertumpuk  

 dimana-mana dan selokan tersumbat karena sampah , semua karena 

kurangnya 

 kesadaran masyarakat akan pentingnya  kebersihan.  

6. Penggunaan diksi/pilihan kata   

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Think-Talk-Write 

 

G. METODE/TEKNIK PEMBELAJARAN  

1. Tanya jawab 

2. Ceramah  

3. Inkuiri 

4. Diskusi  

5. Penugasan 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

Teks wawancara tokoh bertema lingkungan. 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Pembelajaran Model/Metode  

A. Kegiatan awal ( 5 menit ) 

1. Guru dan siswa melakukan apersepsi dengan menanyakan 

apakah siswa mengetahui pengertian argumentasi, ciri-ciri 

argumentasi, langkah membuat paragraf argumentasi,  

membuat paragraf argumentasi, kalimat langsung dan tidak 

langsung. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu menulis 

 

Tanya jawab 
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paragraf argumentasi dengan model think-talk-write melalui 

media teks wawancara tokoh. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari itu. 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

Tahapan model think-talk-write  sebagai berikut. 

1. Think (Proses berpikir)  

a. Siswa diberikan  contoh teks wawancara tokoh.  

b. Siswa diminta untuk menggali informasi dari teks 

       wawancara tokoh tersebut  

c. Siswa diminta untuk mengidentifikasi kalimat 

       langsung dan tidak langsung dari teks wawancara 

       tokoh yang telah diberikan 

d. Siswa dibagikan contoh paragraf argumentasi 

e. Siswa kemudian diminta untuk mengidentifikasi  

       bagian-bagian dari paragraf argumentasi 

2. Talk (proses berbicara) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

prosedur diskusi 

b. Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 

siswa 

c. Secara berkelompok, siswa diminta mendiskusikan 

hasil temuan mereka tentang isi teks wawancara tokoh 

3. Write (proses menulis) 

a. Siswa diminta membuat kerangka paragraf 

argumentasi 

b. Secara individu, siswa diminta menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan teks wawancara tokoh yang 

sudah diberikan 

c. Perwakilan siswa membacakan hasil pekerjaan 

mereka. Siswa lain menanggapi. 

C. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  

2. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

Ceramah 

 

 

 

 

Inkuiri  

 

Penugasan 

 

Diskusi 

 

Penugasan 
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J. PENILAIAN  

Teknik   : penilaian produk 

Bentuk Instrumen  : rubrik penilaian 

Soal/Instrumen (siklus I) : 

1. Bacalah teks wawancara  “Kebersihan Lingkungan” berikut! 

2. Tulislah paragraf argumentasi dengan memperhatikan pilihan kata dan  

3. penggunaan ejaan yang tepat berdasarkan teks wawancara di atas! 

Rubrik Skor Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Skor Bobot Skor 

Maksimal 

1.  Kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema 

lingkungan 

5 2 10 

2. Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi sesuai 

dengan teks wawancara 

5 4 20 

3. Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 

5 6 30 

4. Pilihan kata (diksi) 5 2 10 

5. Kalimat efektif 5 2 10 

6. Ejaan dan tanda baca 5 3 15 

7. Kerapian tulisan 5 1 5 

Jumlah  100 

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Skor Kriteria Penilaian 

Kategori  

1. Kesesuaian 

judul 

mencerminkan  

isi paragraf 

dan bertema 

lingkungan 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

Jika judul yang digunakan 

sesuai dengan isi paragraf 

lingkungan sekolah dan 

mampu menarik pembaca 

Jika judul sesuai dengan isi 

paragraf saja 

Jika judul mampu menarik 

pembaca saja 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

Kurang  
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2 

 

Jika judul tidak sesuai 

Jika kualitas pengembangan  

Sangat 

Kurang  

 

2. Mengembangk

an ide pokok 

ke dalam 

paragraf 

argumentasi  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Jika ide logis, tuntas dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Jika ide logis tetapi tidak 

tuntas  

Jika ide tidak logis tetapi 

tuntas  

Jika pengembangan ide tidak 

logis dan tidak tuntas 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang   

3. Kelengkapan 

isi paragraf 

argumentasi 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

Terdapat alasan, fakta, 

kesimpulan yang tepat dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Salah satu karakteristik 

paragraf argumentasi tidak 

ada 

2 karakteristik paragraf 

argumentasi tidak ada 

Tidak memenuhi karakteristik 

paragraf argumentasi 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang 

4. Pilihan kata 

(diksi) 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, dan 

ekspresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, tetapi 

tidak ekpresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, tetapi tidak 

variatif dan tidak ekspresif 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  
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2 Jika pilihan kata tidak sesuai 

dengan situasi, tidak variatif, 

dan tidak ekspresif 

Sangat 

Kurang  

5. Kalimat efektif 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas dan santun 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas, santun namun tidak 

menarik 

Bahasa yang digunakan 

kurang tepat, santun , dan 

tidak menarik 

Bahasa yang digunakan tidak 

tepat, tidak santun, dan tidak 

menarik 

Sangat 

baik 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

6. Ejaan dan 

tanda baca 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan tidak terdapat 

kesalahan 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan kurang dari 5 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan 5 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan lebih dari 10 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

7. c. Kerapian 

tulisan 

5 

 

 

4 

Jika penggunaan huruf 

kapital, tabulasi, titik dan 

koma sesuai dengan aturan 

Salah satu komponen 

Sangat 

baik 

 

Baik 
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3 

 

2 

kerapian tidak ada 

2 komponen kerapian tulisan 

tidak ada 

Tidak memenuhi komponen 

kerapian tulisan. 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang  

 

Keterangan: 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 90-100 Sangat Baik 

2. 75-89 Baik  

3. 60-74 Kurang  

4. 0-59 Sangat Kurang  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 4 KUDUS 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Kelas/Semester : VII/2 

 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit ( 2x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menulis 

 Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk paragraf argumentasi dan 

 pesan singkat 

B. KOMPETENSI DASAR  

       Mengubah  teks wawancara menjadi paragraf argumentasi dengan 

       memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tak langsung 

 

C. INDIKATOR 

1. Kognitif 

a. Proses 

 Siswa mampu mengubah teks wawancara tokoh menjadi paragraf 

argumentasi bertema lingkungan 

b. Produk  

 Siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tidak langsung pada teks wawancara tokoh 

yang sesuai dengan kesesuaian judul mencerminkan isi paragraf dan 

bertema lingkungan, mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf 

argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh, kelengkapan isi 

paragraf argumentasi, pilihan kata, keefektifan kalimat, ejaan dan 

tanda baca, dankerapian tulisan. 

 

2.Psikomotor 

 Siswa mampu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak 
langsung. 

 Siswa mampu mengembangkan kalimat tidak langsung menjadi 
paragraf argumentasi. 

 Siswa mampu menyunting paragraf argumentasi 
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4. Afektif 

a. Karakter 

 Bekerja sama dalam kelompok 

 Sopan dan jujur dalam mengemukakan pendapat 

 Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam diskusi 

 Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

 Apersetif dalam pendapat dan masukan   
b. Keterampilan sosial 

 Bertanya dan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar 

 Menjadi pendengar/penyimak yang baik 

 Membantu teman yang mengalami kesulitan 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Kognitif  

a. Proses 

Siswa diharapkan mampu mengubah teks wawancara tokoh menjadi 

paragraf argumentasi 

b. Produk 

Secara individu siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks 

wawancara tokoh yang sesuai dengan kesesuaian judul mencerminkan 

isi paragraf dan bertema lingkungan, mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi sesuai dengan teks wawancara tokoh, 

kelengkapan isi paragraf argumentasi, pilihan kata, keefektifan 

kalimat, ejaan dan tanda baca, dankerapian tulisan. 

2.Psikomotor 

 Siswa terampil mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak 

langsung. 

 Siswa terampil mengembangkan kalimat tidak langsung menjadi 
paragraf argumentasi. 

 Siswa mampu menyunting paragraf argumentasi milik sendiri 
3.Afektif  

a. Karakter  

 Kerja sama 

 Kejujuran 

 Kemandirian 

 Tanggung jawab 

 Apresiatif 
b. Keterampilan sosial 

 Bertanya dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan 
benar 

 Berdiskusi 

 Menjadi pendengar/penyimak yang baik 

 Membantu teman yang mengalami kesulitan  
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hakikat paragraf argumentasi 

Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta (benar-

benar terjadi) dengan tujuan mempengaruhi pembaca untuk meyakini 

atau menyetujui pendapat tersebut. 

2. Ciri-ciri paragraf argumentasi 

 kalimat utama/pendahuluan berupa pernyataan/gagasan penulis 

yang menarik perhatian pembaca 

 diikuti kalimat-kalimat penjelas yang berisi argumen-argumen 

untuk meyakinkan atau membuktikan kebenaran gagasan awal 

penulis 

 ditutup dengan kesimpulan yang menegaskan gagasan awal 

penulis 

3. Langkah-langkah paragraf argumentasi 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis paragraf argumentasi 

sebagai berikut. 

a. Menentukan topik/tema 

b.Mengumpulkan data dari berbagai sumber 

c. Menyusun kerangka paragraf sesuai dengan topik yang dipilih 

d. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf argumentasi 

5. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung 

 Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan 

ucapan orang. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa 

kalimat tanya atau kalimat perintah, dan biasanya ditandai dengan 

tanda (“….”) 

 Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali 

ucapan orang lain, bagian kutipan pada kalimat langsung berubah 

menjadi kalimat berita. 

6. Contoh kalimat langsung 

 Narasumber: “Seperti masih banyak di temukan sampah tertumpuk 

dimana-mana  

 dan selokan tersumbat karena sampah ini, semua karena kurangnya 

kesadaran 

 masyarakat akan pentingnya  kebersihan.”  

 Contoh kalimat tidak langsung 

 Narasumber mengatakan bahwa masih banyak di temukan sampah 

tertumpuk  
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 dimana-mana dan selokan tersumbat karena sampah , semua karena 

kurangnya 

 kesadaran masyarakat akan pentingnya  kebersihan.  

7. Penggunaan diksi/pilihan kata   

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Think-Talk-Write 

 

G. METODE/TEKNIK PEMBELAJARAN  

1. Ceramah  

2.  Tanya jawab 

3.  Inkuiri 

4. Diskusi  

5. Penugasan 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

Teks wawancara tokoh bertema lingkungan. 

I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Pembelajaran Model/Metode  

A. Kegiatan awal ( 5 menit ) 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran  

b. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi sebelumnya 

c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

d.Siswa diingatkan kembali tentang kriteria penilaian    

menulis paragraf argumentasi 

e. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

hari itu 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) 

     Tahapan model think-talk-write  sebagai berikut. 

1.Think (Proses berpikir)  

a. Masing-masing siswa diberi teks wawancara tokoh 

siklus II 

b. Siswa mengamati teks wawancara siklus II yang telah 

dibagikan 

c. Siswa menggali informasi yang ada di teks wawancara 

tokoh  siklus II 

2. Talk (proses berbicara) 

a. Siswa mendengarkan arahan pelaksanaan diskusi 

b. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4-5siswa 

 

 

Tanya Jawab 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

Diskusi  

 

 

Penugasan  
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c. Siswa berdiskusi tentang isi teks wawancara tokoh  

3. Write (proses menulis) 

a. Siswa menulis kerangka paragraf atau pokok-pokok 

informasi yang telah mereka temukan di dalam teks 

wawancara tokoh siklus II 

b. Secara individu, siswa menulis paragraf argumentasi 

C. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 

1. Siswa membuat rumusan simpulan terhadap butir-butir 

pembelajaran yang sudah mereka pelajari 

2. Siswa menyampaikan kesan dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar terhadap pembelajaran yang 

baru berlangsung sebagai kegiatan refleksi 

3. Guru memberi refleksi dan penguatan kepada siswa dari 

materi yang sudah dipelajari 

 

 

A. PENILAIAN  

Teknik   : penilaian produk 

Bentuk Instrumen  : rubrik penilaian 

Soal/Instrumen (siklus II) : 

1 Bacalah teks wawancara  “Pemanasan Global” berikut! 

2. Tulislah paragraf argumentasi dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan yang tepat berdasarkan teks wawancara tokoh di atas! 

Rubrik Skor Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Skor Bobot Skor 

Maksimal 

1.  Kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema 

lingkungan 

5 2 10 

2. Mengembangkan ide pokok ke 

dalam paragraf argumentasi sesuai 

dengan teks wawancara 

5 4 20 

3. Kelengkapan isi paragraf 

argumentasi 

5 6 30 

4. Pilihan kata (diksi) 5 2 10 

5. Kalimat efektif  5 2 10 

6. Ejaan dan tanda baca   5 3 15 

7. Kerapian tulisan 5 1 5 

Jumlah  100 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Skor Kriteria Penilaian 

Kategori  

1. Kesesuaian 

judul 

mencerminkan  

isi paragraf 

dan bertema 

lingkungan 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Jika judul yang digunakan 

sesuai dengan isi paragraf 

lingkungan sekolah dan 

mampu menarik pembaca 

Jika judul sesuai dengan isi 

paragraf saja 

Jika judul mampu menarik 

pembaca saja 

Jika judul tidak sesuai 

Jika kualitas pengembangan  

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang  

2. Mengembangk

an ide pokok 

ke dalam 

paragraf 

argumentasi  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Jika ide logis, tuntas dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Jika ide logis tetapi tidak 

tuntas  

Jika ide tidak logis tetapi 

tuntas  

Jika pengembangan ide tidak 

logis dan tidak tuntas 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang 

3. Kelengkapan 

isi paragraf 

argumentasi 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

Terdapat alasan, fakta, 

kesimpulan yang tepat dan 

sesuai dengan teks wawancara 

Salah satu karakteristik 

paragraf argumentasi tidak 

ada 

2 karakteristik paragraf 

argumentasi tidak ada 

Tidak memenuhi karakteristik 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

Sangat 
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paragraf argumentasi Kurang 

4. Pilihan kata 

(diksi) 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, dan 

ekspresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, variatif, tetapi 

tidak ekpresif 

Jika pilihan kata sesuai 

dengan situasi, tetapi tidak 

variatif dan tidak ekspresif 

Jika pilihan kata tidak sesuai 

dengan situasi, tidak variatif, 

dan tidak ekspresif 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

5. Kalimat efektif 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas dan santun 

Bahasa yang digunakan tepat, 

jelas, santun namun tidak 

menarik 

Bahasa yang digunakan 

kurang tepat, santun , dan 

tidak menarik 

Bahasa yang digunakan tidak 

tepat, tidak santun, dan tidak 

menarik 

Sangat 

baik 

Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

6. Ejaan dan 

tanda baca 

5 

 

 

4 

 

 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan tidak terdapat 

kesalahan 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan kurang dari 5 

Sangat 

baik 

 

Baik 
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3 

 

 

2 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan 5 

Jika ejaan dan tanda baca 

yang digunakan terdapat 

kesalahan lebih dari 10 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

7. d. Kerapian 

tulisan 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Jika penggunaan huruf 

kapital, tabulasi, titik dan 

koma sesuai dengan aturan 

Salah satu komponen 

kerapian tidak ada 

2 komponen kerapian tulisan 

tidak ada 

Tidak memenuhi komponen 

kerapian tulisan. 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang  

 

Keterangan: 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 90-100 Sangat Baik 

2. 75-89 Baik  

3. 60-74 Kurang  

4. 0-59 Sangat Kurang  
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